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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 .ال توجد مقدمة وذلك لعدم اكتمال الصفحات

 

 

 

 

  

 مهمة:ات مالحظ

 2014عام تم كتابة هذه األسطر -

وهو األكثر انتشاراُ لبرمجة اندرويد في ذاك  Eclipseكنت استخدم برنامج -

 الوقت

 كنت أتعلم و أكتب لذلك قد تمر عليك معلومات فهمتها بالخطأ-

لكن بسبب الحرب لم  كان الهدف هو إنشاء كتاب متكامل لتعليم أندرويد-

 أستطع المتابعة
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 هذه المحاضرة في

 .جافا بلغةتعريف ال ✓

 التعريف بنظام االندرويد. ✓

 إعداد وتجهيز الحاسوب لكتابة تطبيقات جافا, وتطبيقات اندرويد. ✓

أبمممدأ همممذه  .الحكممميم العلممميم أنمممت إنمممك علمممما   وزدنممما علمتنممما  بمممما وانفعنممما ينفعنممما  مممما علمنممما اللهمممم

المحاضممممرة بءعطمممماء لمحممممة عممممن لغممممة جافمممما, وهممممي اللغممممة المسممممتخدمة فممممي برمجممممة تطبيقممممات 

. ثمممم بعمممد ذلمممك التعريمممف بنظمممام تشمممغيل االندرويمممد, وهيكمممل تنظيمممم , وا صمممدارات االندرويمممد

ثمممم شمممر  سمممريع ألهمممم المصمممطلحات المسمممتخدمة فمممي  المتممموفرة منممم  حتمممذ كتابمممة همممذه السمممطور.

عمممالم البرمجمممة بشمممكل عمممام. وأخيمممرا  إعمممداد الحاسممموب لكتابمممة تطبيقمممات جافممما عليممم , وتطبيقمممات 

 االندرويد.

 Sun مايكروسيسممممتمز صممممن شممممركة بءنشمممما ها تقاممممم ومنصممممة لغممممة همممميلغممممة جافمممما : 

Microsystems .للمطمممممورين والشمممممركات المصمممممنعة ل جهمممممزة  مختلفمممممةال الحاجمممممات لتلبيمممممة

 و, Java SE: همممي نسممم  ثمممال  علمممذ جافمممابتقسممميم  صمممن شمممركة قاممممت الحاسممموبية المختلفمممة,

Java EE ,و Java ME. 

 Standard Edition (Java SE)منصة جافا القياسية: 

 .المكتبية الحواسيب علذ تعمل التي التطبيقات لتطوير جافا اصدار هو

 Java Enterprise Edition (Java EE)نرتبرايس منصة جافا ا

 وهمممممي, servlets و enterprise-oriented تطبيقمممممات لتطممممموير جافممممما منصمممممة وهمممممي

 .Java EE’s Servlet APIمع  تتوافق التي الخوادم برامج

 Java Micro Edition (Java ME)منصة جافا لألجهزة الصغرية 

 المعلوممممممات أجهمممممزة علمممممذ مممممملتع التمممممي البمممممرامج, MIDlets لتطممممموير جافممممما منصمممممة

 (.jarمثل الهواتف )هذه الملفات تحمل امتداد , المحمولة
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, التوجممم  كا نيمممة برمجمممة لغمممة بتطممموير 1991 عمممام فمممي وفريقممم  James Gosling قمممام

 لغممممة هنمممماك يوجممممد انمممم  واكتشممممف". Oak أواك" اسممممم عليهمممما أطلممممق, ++C لغممممة علممممذ مسممممتندة

 جمممماوة جزيممممرة فممممي شممممعبي مقهممممذ فممممي الفريممممق لممممو ج وعنممممد, االسممممم نفمممم  تحمممممل برمجممممة

 ".Java" أي اللغة علذ يشربونها كانوا التي القهوة اسم إطالق قرروا, ا ندونيسية

القاعمممدة األولمممذ التمممي تأسسمممت عليهممما همممذه اللغمممة همممي "أكتمممب ممممرة نفمممذ فمممي أي مكمممان 

write once, run anywhere وتعنمممي أكتمممب كمممود واحمممد يمكمممن اسمممتخدام  فمممي أي ."

 لينفذ عليها, مثل األجهزة الصغيرة, والحواسيب المكتبية, والسيرفرات. منصة

وسممماعد ظهمممور االنترنمممت همممذه اللغمممة علمممذ االنتشمممار, وأخمممذت شمممعبي  خاصمممة لسمممهولتها. 

اربمممع ماليمممين ونصمممف المليمممون مبمممرمج حمممول العمممالم,  2005وبلمممد عمممدد المبمممرمجين فمممي عمممام 

 ج.تضاعف الرقم ليصبح تسع مليون مبرم2012وفي عام 

مممممرت هممممذه اللغممممة بالعديممممد مممممن التحسممممينات, وتطممممورت بشممممكل ملحمممموظ وكبيممممر عممممن ذي 

ومممممن أبممممرز التطممممورات التممممي مممممرت اسممممتحواذ شممممركة صممممن مايكروسيسممممتمز فممممي عممممام قبممممل. 

 .Oracle% من شركة 97علذ  2010

 ممصمممم, جوجمممل شمممركة ممممن المصمممدر مفتمممو  تشمممغيل نظمممام همممو: Android االندرويمممد

 .Linux لينك  من معدلة نسخة علذ مستند, المحمولة ل جهزة

مفتمممو  المصمممدر وفمممي متنممماول يمممد الجميمممع, فبمممدأت اندرويمممد نظمممام ممممن جعلمممت جوجمممل 

 ..ال .  LGو  SAMSUNGالشركات المصنعة ل جهزة تدعم هذا النظام كشركة 

وذلممممك ألن النظممممام ا خممممر ين, نجمممح هممممذا النظممممام نجمممما  كبيممممر, لممممم يتوقعممم  أكبممممر المتفمممما ل

, لمممم يكمممن مفتمممو  المصمممدر بمممل كمممان حكمممرا  Appleالخممماش بشمممركة  IOSالمنممماف  لممم  وهمممو 

بينمممما االندرويمممد يعممممل  وفقمممط منتجمممات همممذه الشمممركة تعممممل بهمممذا النظمممام. ,علمممذ همممذه الشمممركة

علمممذ أ لمممب األجهمممزة المنتشمممرة حمممول العمممالم, ولمممم تكمممن همممذه الشمممركات تخسمممر تكلفمممة إضمممافية 

صمممميش فريممممق لبرمجممممة نظممممام تشممممغيل, إنممممما كانممممت تشممممتري هممممذا النظممممام وبأسممممعار فممممي تخ

 منخفضة من شركة جوجل. وهناك عوامل كثيرة ساعدة في انتشاره.
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علمممذ عكممم  مممما تتوقمممع فمممءن همممذا النظمممام لمممم يكمممن ممممن بنمممات أفكمممار شمممركة جوجمممل, بمممل 

, لصمماحبها .Android, Inc كانممت هنمماك شممركة جديممدة فممي كاليفورنيمما كممان يطلممق عليهمما اسممم

Andy Rubin .ممممن نسمممخة أول وأطلقمممت, 2005 صممميف فمممي الشمممركة همممذه جوجمممل اشمممترت 

Android SDK in 2007 عام الثاني تشرين في. 

 هممممذا يحمممممل وكممممان, Android 1.0 إصممممدار أول جوجممممل أطلقممممت 23/9/2008 وفممممي

 لتمييمممز يحصمممح عمممدد همممو: API)مسمممتوى المممـ  .API Level ـمستوى المممـللممم 1 رقمممم االصمممدار

 (.النظام لهذا المختلفة االصدارات

 والجدول التالي يعرض كل النس  التي أصدرتها جوجل من االندرويد:

 رقم النسخة  اسم النسخة م
API 

Level التاريخ 

1   1.0 1 23/9/2008 

2   1.1 2 9/2/2009 
3 Cupcake  1.5 3 30/4/2009 

4 Donut  1.6 4 15/9/2009 
5 Éclair  2.0 5 26/10/2009 

6 Éclair  2.0.1 6 3/12/2009 

7 Éclair  2.1 7 12/1/2010 

8 Froyo  2.2  /2.2.3 8 20/5/2010 

9 Gingerbread 6/12/2010 9 2.3.2 / 2.3 خبز الزنجبيل 

10 Gingerbread 9/2/2011 10 2.3.7/  2.3.3 خبز الزنجبيل 

11 Honeycomb 22/2/2011 11 3.0 قرش العسل 

12 Honeycomb 10/5/2011 12 3.1 العسل قرش 

13 Honeycomb 15/6/2011 13 3.2 العسل قرش 

14 
Ice Cream 
Sandwich 

 19/10/2011 14 4.0.2/  4.0 اي  كريم سندويتش

15 
Ice Cream 
Sandwich 

 16/12/2011 15 4.0.4/  4.0.3 اي  كريم سندويتش

16 Jelly Bean 9/6/2012 16 4.1 جيلي بين 
17 Jelly Bean 13/11/2012 17 4.2 بين جيلي 
18 Jelly Bean 24/6/2013 18 4.3 بين جيلي 

19 KitKat 31/10/2013 19 4.4.2/  4.4 كيت كات 
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 علمممذ يرتكمممز األسمممفل وفمممي, التطبيقمممات األعلمممذ فمممي تحممموي اندرويمممد برمجيمممات مجموعمممة

 المركممممز فممممي و, والمكتبممممات, التطبيممممق إطممممار يوجممممد بينهمممما وفيممممما, Linux مممممن kernel نسممممخة

Android runtime. .الشكل التالي يشرحها بشكل أفضل من الكتابة 

 

https://www.facebook.com/mobark.syria
https://www.facebook.com/mobark.syria
https://www.facebook.com/mobark.syria


 فيسبوكصفحيت الشخصية على ال

11 

 الربجميات املطلوبة

لعمممدد ممممن البرمجيمممات التمممي يجمممب  ممممن أجمممل البمممدء فمممي تطممموير التطبيقمممات أنمممت تحتممما 

 نذكر:تثبيتها علذ حاسوبك. ومن أبرز المتطلبات 

 :تحتا  لنظام تشغيل, ويمكن التطوير علذ عدد من األنظمة أبرزها .1

✓  Windows XP ) أو أحد(. 

 .)أو أحد ( Mac OS X 10.5.8و أ ✓

 .)أو أحد (( GNU C Library 2.7تضمني) Linuxو أ ✓

 .JDKحزمة أدوات تطوير جافا المعروفة باسم  .2

و  Eclipseبي ممممممة تطمممممموير, ويوجممممممد عممممممدد كبيممممممر مممممممن بي ممممممات التطمممممموير أبرزهمممممما  .3

Netbeans. 

 .SDKأدوات تطوير اندرويد  .4

 اخلربات املطلوبة

 وانت لكي تبدأ بتطوير التطبيقات تحتا  للخبرات التالية:

 معرفة متوسطة في لغة جافا. .5

 .XMLمعرفة أساسيات  .6

التعامممممل مممممع قواعممممد البيانممممات, والحقممممول والجممممداول والعالقممممات, ويفضممممل أن تكممممون  .7

 .SQLiteهذه المعرفة بقواعد بيانات 

 .HTMLوبعض الخبرات العامة في لغات برمجة أخرى, مثل  .8

لكمممي نبمممدأ بعمليمممة التطممموير وكتابمممة األكمممواد, نحتممما  إلمممذ بي مممة تطممموير. هنممماك عمممدد كبيمممر 

وتسمممتخدم لكتابمممة تطبيقمممات جافممما, وتطممموير  Netbeansممممن بي مممات التطممموير, وممممن أشمممهرها 

وهممممممي مشممممممابهة  Eclipseتطبيقممممممات. أيضمممممما  هنمممممماك تطبيقممممممات اندرويممممممد, و يرهمممممما مممممممن ال

Netbeans تسممممتخدم أيضمممما  لتطمممموير تطبيقممممات جافمممما, وتطمممموير تطبيقممممات اندرويممممد, و يرهمممما ,

مممن التطبيقممات. وهنمماك بي ممة خاصممة تسممتخدم لتطمموير تطبيقممات اندرويممد فقممط وهممي مممن شممركة 
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. لكممممن فممممي هممممذه الصممممفحات سنسممممتخدم بي ممممة تطمممموير Android Studioجوجممممل, اسمممممها 

Eclipse لبرمجة تطبيقات اندرويد فقط مصغرة قامت شركة جوجل بتجهيزها. 

علينممما تحميلهممما ممممن الموقمممع الرسممممي لمطممموري االندرويمممد,  Eclipseلكمممي نسمممتخدم بي مممة 

 1التابع لشركة جوجل من الرابط التالي:

r.android.com/sdkhttps://develope 

 فتفتح الصفحة التالية:

 

 , فتفتح صفحة كما يلي:Download the SDKنضغط علذ 

                                                           
 eEclips :www.eclipse.org لبي ة الرسمي الموقع 1

https://www.facebook.com/mobark.syria
https://www.facebook.com/mobark.syria
https://www.facebook.com/mobark.syria
https://developer.android.com/sdk
http://www.eclipse.org/
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نضممغط علممذ مربممع التحديممد, للموافقممة علممذ االتفاقيممة. ثممم نحممدد نممو  نظممام التشممغيل )إممما 

32-bit  64أو-bit ثممممم نضممممغط علممممذ زر التحميممممل .)Download the SDK ADT 

Bundle For Windowsأ عملية التحميل., فتبد 

-adt-bundleاسمممممم   zipبعمممممد االنتهممممماء, نحصمممممل علمممممذ ملمممممف مضمممممغوط ممممممن نمممممو  

windows-x86.zip نقمممموم باسممممتخرا  محتويممممات الملممممف فنحصممممل علممممذ المحتمممموى المبممممين .

 في الشكل التالي:

 

https://www.facebook.com/mobark.syria
https://www.facebook.com/mobark.syria
https://www.facebook.com/mobark.syria
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ال تحتمممما  إلممممذ تثبيممممت بممممل تعمممممل مباشممممرة, لكننمممما ال نسممممتطيع  Eclipseإن بي ممممة تطمممموير 

, لمممذلك نقممموم بءنشممماء أختصمممار لهممما, JDKن الحاسممموب بحاجمممة إلمممذ تثبيمممت المممـ اسمممتخدامها ا ن أل

 كما سيأتي. JDKثم نثبت الـ 

ولكمممي نحصمممل علمممذ أحمممد  همممي األدوات المسمممتخدمة فمممي تطممموير بمممرامج جافممما,  JDKالمممـ 

 2علينا استخدام الرابط التالي: إصدار منها

2133151.html-downloads-http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8 

 فتفتح لنا الصفحة التالية:

 

المناسممممب للجهمممماز  JDK, ثممممم نختممممار الممممـ Accept License Agreement نحممممدد 

 ك تبدأ عملية التحميلالذي تعمل علي. بعد ذل

                                                           
 www.oracle.comالموقع الرسمي ألوراكل  2

https://www.facebook.com/mobark.syria
https://www.facebook.com/mobark.syria
https://www.facebook.com/mobark.syria
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
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, نقمممموم بتثبيتممم  علمممذ الجهممماز, ثممممم نقممموم بءعمممادة تشمممغيل الحاسمممموب JDKبعمممد تحميمممل المممـ 

 ) ير ضروري لكن األفضل عمل ذلك(.

 .Eclipse باستخدام اندرويدأصبح الحاسوب جاهز ا ن لتطوير برامج 

ممممممن المممممرابط  , ونحصمممممل عليهممممماNetbeans3لبرمجمممممة بمممممرامج جافممممما سأسمممممتخدم بي مممممة 

 4التالي:

www.netbeans.org/download 

 بعد ذلك نقوم بتثبيتها, كما نثبت أي برنامج آخر.

,| نقمممموم بفتحهمممما, فتفممممتح لنمممما الشاشممممة الر يسممممية. لعمممممل Netbeansبعممممد تثبيممممت بي ممممة الممممـ 

, فتفمممتح النافمممذة New Project, ثمممم نختمممار Fileنقممموم بالضمممغط علمممذ قا ممممة مشمممرو  جديمممد, 

 التالية:

 

                                                           
 .www.jetbrains.org, موقعها هو: IntelliJ IDEAالتي سبق ذكرها أو  Eclipseيمكنك استخدام بي ات تطوير أخرى مثل  3
 Netbeans :www.netbeans.orgالموقع الرسمي للـ  4

https://www.facebook.com/mobark.syria
https://www.facebook.com/mobark.syria
https://www.facebook.com/mobark.syria
http://www.netbeans.org/download
http://www.jetbrains.org/
http://www.netbeans.org/
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, ومممممن Categoriesممممن القا مممممة األولمممذ علممممذ اليممممين والتمممي تحمممممل اسمممم  Javaنحمممدد 

. فتفمممتح Next. ثمممم نضمممغط Java Applicationنختمممار  Projectsالقا ممممة الثانيمممة والمسمممماة 

 النافذة التالية:

 

, ثمممم Firstنكتمممب اسمممم المشمممرو , وأنممما هنممما قممممت بتسمممميت   Project Nameفمممي خانمممة 

 , فيفتح محرر الكود, كما في الشكل التالي:Finishنضغط 

 

أي بممممين القوسممممين الكبيممممرين. حيمممم  أن القممممو   Classا ن نكتممممب الكممممود داخممممل الف ممممة 

يعنمممي   }الكبيمممر ل المتجهمممة لليممممين يعنمممي بدايمممة جسمممم الف مممة, والقمممو  الكبيمممر المتجهمممة لليسمممار 

 نهاية جسم الف ة.

 في المحاضرة التالية. التعليقاتمالحظة: قمت بمسح التعليقات التي يكتبها المحرر, ستتعلم عن 

https://www.facebook.com/mobark.syria
https://www.facebook.com/mobark.syria
https://www.facebook.com/mobark.syria
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 فتكون مخرجات البرنامج:

 

تحديمممد الحزممممة التمممي يوجمممد ملمممف جافممما داخلهممما )بي مممة التطممموير تكتبهممما  ,فمممي السمممطر األول

)سمممأتحد  عمممن الف مممات واالعمممالن  Firstاالعمممالن عمممن الف مممة  عنمممك(. فمممي السمممطر الثممماني عمليمممة

. بممنف  السممطر يوجممد قممو  كبيممر ل متجمم  (نهمما فيممما بعممد, وهنمما قامممت بي ممة التطمموير بكتابتهمماع

 لليمين يخبرك أن  من هنا يبدأ جسم الف ة.

وهممممذه الطريقممممة هممممي مممممن نممممو  خمممماش  Methodفممممي السممممطر الثالمممم , إعممممالن طريقممممة 

أ فءنممم  يبمممدأ بتنفيمممذ ر بكتابمممة همممذا السمممطر, ألن كمممل برنمممامج عنمممدما يبمممدلمممذلك قاممممت بي مممة التطممموي

 هذه الطريقة )سأتحد  عن الطرق فيما بعد, وهنا قامت بي ة التطوير بكتابتها(.

 السطر الرابع, قو  كبير متج  لليمين, يدل علذ بداية جسم الف ة.

 printlnطريقمممة السمممطر الخمممام , الكمممود الوحيمممد المممذي قمنممما بكتابتممم , حيممم  اسمممتخدما ال

 بكتابتممم , ومهممممة همممذه الطريقمممة طباعمممة سمممطر ممممن المممنش تقممموم Systemالموجمممودة فمممي الف مممة 

 ليظهر علذ الشاشة.

 السطر الساد , قو  كبير متج  لليسار }, حي  يدل علذ نهاية جسم الطريقة.

السمممطر السمممابع, ال يوجمممد بممم  شممميء والمجممممع يتعاممممل ممممع االسمممطر كأنهممما مسمممافة, لمممذلك 

 عدد االسطر لن تؤثر علذ سير البرنامج. مهما كان

  تمت هذه المحاضرة, والحمد هلل

https://www.facebook.com/mobark.syria
https://www.facebook.com/mobark.syria
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 هذه المحاضرة في

 والمتغيرات. االساسيةاالنوا   ✓

 شروط واتفاقيات التسمية للمعرفات في البرنامج. ✓

 التعليقات وأنواعها. ✓

 الجمل الشرطية والحلقات. ✓

فمممي همممذه  .الحكممميم العلممميم أنمممت إنمممك علمممما   وزدنممما علمتنممما  بمممما اوانفعنممم ينفعنممما  مممما علمنممما اللهمممم

وطممممرق كممممالمتغيرات وانواعهمممما, السممممطور القادمممممة سممممأحاول تلخمممميش أساسمممميات لغممممة جافمممما, 

 تسميتها وتسمية المعرفات األخرى, والتعليقات, والتعابير, وجمل التحكم و يرها.

 المدخلمممة والقممميم اللغمممة قبمممل ممممن المعمممرف النمممو  همممو primitive type األساسمممي النمممو 

 :أدناه الجدول في موضحة وهي .للذاكرة بالنسبة objects كا نات تعتبر ال

 االسم في جافا النو 
الحجم في 
 القيمة الدنيا القيمة العليا الذاكرة

 boolean  true false منطقي

 char 16-bit Unicode 65,535 Unicode 0 حرفي

بايتي حصحي عدد  byte 8-bit +127 -128 

قصير صحيح عدد  short 16-bit +32,767 -32,768 

صحيح عدد  int 32-bit +2,147,483,647 -2,147,483,648 

طويل صحيح عدد  long 64-bit +9,223,372,036,854,775,807 -9,223,372,036,854,775,808 

عشرية فاصلة  float 32-bit IEEE 754 IEEE 754 

مضاعفة عشرية فاصلة  double 64-bit IEEE 754 IEEE 754 

 مممممن مفهمممموم لتمثيممممل الغالممممب فممممي تسمممتخدمهنممماك أنمممموا  أخممممرى يقمممموم المبممممرمج بتأليفهمممما, 

  إمممما باسمممتخدام النمممو  همممذا المطمممور يعمممرف( مصمممرفي حسممماب أو اللمممون مثمممل) الحقيقمممي العمممالم

class ,أو interface ,أو enum ,اتالكا ن هي وقيمت ; آخر نو  أي أو objects. 

المتغيمممرات همممي مواقمممع محتجمممزة فمممي المممذاكرة للقممميم المخزنمممة فيهممما, وهنممماك نممموعين ممممن 

, وهنممما يحفمممظ المتغيمممر القيممممة مباشمممرة Value Variable المتغيمممرات, متغيمممرات تحمممتفظ بقممميم

, حيممم  يمممتم حفمممظ Reference Variable فمممي المممذاكرة حسمممب نوعممم . ومتغيمممرات مرجعيمممة

 ولي  القيمة.المرجع 

https://www.facebook.com/mobark.syria
https://www.facebook.com/mobark.syria
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ويوجمممد عمممدة طمممرق للعمممالن عمممن المتغيمممرات أبرزهممما الطريقمممة السمممابقة, حيممم  يمممتم كتابمممة 

نمممو  البيانمممات التمممي سممميقوم الملمممف بحملهممما, ثمممم مسمممافة, ثمممم أسمممم المتغيمممر )اسمممم المتغيمممر يخضمممع 

( )الفاصممملة المنقوطمممة ;لعمممدد ممممن الشمممروط سمممأذكرها فمممي الفقمممرة التاليمممة(, ثمممم فاصممملة منقوطمممة )

 ن  انتهذ إعالن المتغير(.تعني أ

يمكممن االعممالن عممن المتغيممرات التممي تحمممل نفمم  النممو , بسممطر واحممد مممن خممالل وضممع 

 ( كما يلي:,فاصلة بينها )

 

 في هذه الفقرة سأتحد  عن المصفوفات, لكن بشكل بسيط.

 تخمممزن, النمممو  نفممم  لهممما يكمممون التمممي, العناصمممر ممممن مجموعمممة همممي array المصمممفوفات

 reference مرجعمممممي نوعهممممما لمممممذلك, كا نمممممات همممممي array المصمممممفوفات. يمممممرمتغ ضممممممن

types .لتعريممممف مصممممفوفة انظممممر المثممممال  .مرجعيممممة أو أساسممممية تكممممون أن يمكممممن عناصممممرها

 التالي:

 

السممممطر األول, تعريممممف مصممممفوفة ببعممممد واحممممد. وفممممي السممممطر الثمممماني تعريممممف مصممممفوفة 

ولمممذ ببعمممد واحمممد, والثانيمممة بمممثال  ببعمممدين. وفمممي السمممطر الثالممم , تعريمممف ثمممال  مصمممفوفات, األ

 أبعد, والثالثة ببعدين.

 أنظر إلذ المثال التالي:

https://www.facebook.com/mobark.syria
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فمممي البدايمممة عرفنممما مصمممفوفة ممممن بعمممد واحمممد, تحممموي خمممم  عناصمممر )مالحظمممة التمممرقيم 

(. فمممي السمممطرين الثممماني 2يبمممدأ ممممن الصمممفر لمممذلك إذا أردت القيممممة فمممي العنصمممر الثالممم  تكتمممب 

األول والثالمممم . وفممممي السممممطر  األخيممممر طلبنمممما طباعممممة والثالمممم  وضممممعنا قيمتممممين للعنصممممرين 

 .3القيمة التي في العنصر الثال ,  لذلك النتيجة ستكون 

 

 

يوجمممد عمممدد ممممن الشمممروط العاممممة لتعريمممف أي اسمممم, سمممواء كمممان ف مممة أو متغيمممر أو طريقمممة 

بممممين  - ضمممممنيا   –..المممم . وهنمممماك مجموعممممة مممممن القواعممممد العامممممة لتسمممممية المعرفممممات متفقممممة 

 المبرمجين.

وممممن أبمممرز همممذه القواعمممد )أسمممتخدمها أنممما(, قاعمممدة الجممممل. فمممي همممذه القاعمممدة يمممتم كتابمممة 

الحممممرف األول بحممممرف كبيممممر أو صممممغير حسممممب النممممو  الممممذي يعرفمممم , وبمممماقي احممممرف الكلمممممة 

بالصمممغير, وفمممي حمممال كمممان المعمممرف يتكمممون ممممن كلمتمممين تبمممدأ الكلممممة الوسمممطذ دا مممما بمممالكبير, 

 .FileSaveAllو  Mobarkو  ButtonSaveمثال: 

و  Mobarkوهنممممممماك قاعمممممممدة اسمممممممتخدام المممممممـ ) ( للفصمممممممل بمممممممين الكلممممممممات, مثمممممممال: 

Button_Save  وFile_Save_All. 

وبعمممض المبمممرمجين يسمممتخدم قواعمممد أخمممرى يقوممممون بءبتكارهممما مثمممل كتابمممة كمممل الكلممممة 

بمممممأحرف كبيمممممر, أو كتابتهممممما بمممممأحرف صمممممغيرة, أو باسمممممتخدام أحمممممرف خاصمممممة للفصمممممل بمممممين 

 لكلمات  ير ) (.ا

https://www.facebook.com/mobark.syria
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أو أي معّرف تقوم بتعريفة في مشروعك  يوجد عدد من شروط التسمية ألي متغير أو ف ة,

 وملخش هذه الشروط هو:

 ,Unicode لترميزا غاتل منض غةل يأ وأ النكليزيةا ألحرفا نم السما تكوني نا جبي 

 $(. و)   مثل الرموز وبعض(, 9 حتذ 0 من) واالرقام

 .راغف يأ السما حويي ال نأ جبي 

 .رقمب السما بدأي ال نأ جبي 

 .افاج يف لمحجوزةا لكلماتا حدا كوني ال نأ جبي 

 جب أن يشترك متغيران بنف  االسم, وبنف  المجال.ي 

 :مرفوضة ألسماء أمثلة

7Button , Button Save , int. 

كلمممممات المحجمممموزة تبممممدأ , جميممممع الالجممممدول التممممالي يمثممممل الكلمممممات المحجمممموزة فممممي جافمممما

 :بحرف صغير

abstract class extends implements null strictfp true 

assert const false import package super try 

boolean continue final instanceof private switch void 

break default finally int protected synchronized volatile 

byte do float interface public this while 

case double for long return throw  

catch else goto native short throws  

char enum if new static transient  

 الغمممرض عمممن يعبمممر الف مممة اسمممم يمثمممل أن, الف مممات تسممممية فمممي المبمممرمجين بمممين المتفمممق ممممن

 ثممممم, كبيممممر بحممممرف تبممممدأ عنهمممما االعممممالن وعنممممد(, سمممممهابا عملهمممما تلخمممميش أي) إنشمممما ها مممممن

 تبمممدأ الثانيمممة والكلممممة(,  كلممممة ممممن أكثمممر ممممن تتكمممون كانمممت إن) األولمممذ للكلممممة صمممغيرة أحمممرف

 :مثال, وهكذا كبير بحرف
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ويجمممب أن ال تحممممل ف تمممان فمممي نفممم  المشمممرو  نفممم  االسمممم, ألن مجمممال تسممممية الف مممة همممو 

 كامل المشرو .

 عمليمممة أم طباعمممة همممو همممل, بممم  تقممموم سممموف المممذي الفعمممل الطريقمممة اسمممم ثمممليم أن يجمممب

 للكلمممممة صممممغير بحممممرف الطريقممممة اسممممم يبممممدأ أن, عليمممم  المتعممممارف ومممممن. و يرهمممما حسممممابية

 :مثل, الثانية للكلمة كبير وحرف, األولذ

 

الطريقمممة همممو فمممي ويجمممب أن ال يتكمممرر نفممم  اسمممم الطريقمممة فمممي نفممم  الف مممة, ألن مجمممال 

 جسم الف ة.

 فممممالمتغيرات, كممممالعمر تحملهمممما التممممي للبيانممممات أسممممماء المتغيممممرات اسممممماء تمثممممل أن يجممممب

 للكلممممة صمممغير بحمممرف الطريقمممة اسمممم يبمممدأ أن, عليممم  المتعمممارف وممممن .الكممما ن خصممما ش تمثمممل

 :مثل, الثانية للكلمة كبير وحرف, األولذ

 

ت سمممأتحد  عنممم  فيمممما ويجمممب أن ال يتكمممرر اسمممم المتغيمممر فمممي مجالممم , ومجمممال المتغيمممرا

 بعد.

 فممممي يسممممتمر المبممممرمجين بعممممض. وتوثيقمممم , البرنممممامج قممممراءة لتسممممهيل التعليقممممات تسممممتخدم

 فريممق هنمماك يكممون أن أو, والمتغيممرات األكممواد ينسممذ قممد لممذلك سممنة مممن أكثممر البرنممامج كتابممة

  عممادة جممةالحا دون, زميلمم  كتممب ممما مممنهم واحممد كممل يفهممم لكممي التعليقممات تسممتخدم, مبممرمجين

 .الكود كامل قراءة

 خطمممأ أي التعليقمممات همممذه تسمممبب لمممن لمممذلك, التعليقمممات بءهممممال Java compiler يقممموم

 يوجد ثال  أنوا  من التعليقات وهي: .البرنامج أداء في
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هممذا النممو  مممن التعليقممات, يبممدأ مممن نقطممة االعممالن عنمم  حتممذ نهايممة السممطر الممذي اعلممن 

 ا النو  من التعليقات بـ )//(, ومثال علذ ذلك:في . يبدأ هذ

 

هممذا النممو  مممن التعليقممات, يبممدأ مممن نقطممة االعممالن عنمم , وينتهممي فممي نقطممة االعممالن عممن 

نهايتمممم , حيمممم  يمكممممن ان يبممممدأ بمنتصممممف سممممطر ويسممممتمر علممممذ عممممدد مممممن االسممممطر وينتهممممي 

ومممممن  (,/*( وينتهممممي بممممـ )*/ت بممممـ )بمتصممممف سممممطر آخممممر. يبممممدأ هممممذا النممممو  مممممن التعليقمممما

 ومثال علذ ذلك: المتعارف علي  بين المبرمجين, كل سطر جديد يبدأ بـ )*(,

 

 نضممممع التعليممممق بدايممممة عنممممد لكممممن, األسممممطر متعممممددة للتعليقممممات مشممممابهة التعليقممممات هممممذه

 لتوثيمممق تسمممتخدم فهمممي, فمختلممم التعليقمممات همممذه اسمممتخدام لكمممن)*/(.  نضمممع نهايتممم  وفمممي)/**(

 جمممزء همممو) التعليقمممات همممذه لتهي مممة يسمممتخدم Javadoc يسممممذ برنمممامج هنممماك. مباشمممرة البرنمممامج

 .HTML بملف صيا تها إعادة ثم, تهاوقراء( JDK الـ من

 

 هناك نوعين من التعابير المستخدمة في لغة جافا, تعابير بسيطة, وتعابير مركبة:

 (, تعني نهابة التعبير.;طة )مالحظة الفاصلة المنقو
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إن التعممممابير البسمممميطة هممممي التعممممابير التممممي تقمممموم إممممما باسممممتدعاء طريقممممة, مثممممل البرنممممامج 

. وتمممدعم جافممما ;x = 5, أو إسمممناد قيممممة لمتغيمممر مثمممل printlnاألول عنمممد اسمممتدعاء الطريقمممة 

 ية, والرقمية.عدد من أنوا  القيم التي تسند للمتغير مثل المنطقية, والحرف

 Boolean القيمة املنطقية

ومثمممال علمممذ  falseأو  trueهمممي القيممممة التمممي ال تقبمممل إال حلمممين ال ثالممم  لهمممما وهمممما إمممما 

)مالحظممة الخممط المتعممر  االصممفر أسممفل اسممم المتغيممر هممو مممن بي ممة التطمموير لتخبممرك أن  ذلممك

 :المتغير لم يتم استخدام (

 

 stringالقيمة النصية 

, Unicodeنصممممية واألحممممرف المسممممتخدمة فممممي نظممممام الترميممممز الممممدولي هممممي السالسممممل ال

ولتمييمممز همممذه النصممموش عمممن  يرهممما ممممن القممميم يمممتم وضمممعها بمممين عالمتمممي تنصممميش مزدوجمممة 

 عبممد أبممي عممن":  هكممذا يكتممب وسمملم عليمم  هللا صمملذ للرسممول حممدي  كتابممة عنممد مممثال)"هنمما"(, 

 هللا صممملذ هللا رسمممول سممممعت: قمممال عنهمممما هللا رضمممي الخطممماب بمممن عممممر بمممن هللا عبمممد المممرحمن

 رسمممول محممممدا   وأن هللا إال إلممم  ال أن شمممهادة: خمممم  علمممذ ا سمممالم بنمممي: )يقمممول وسممملم عليممم 

 البخمممممماري رواه  (رمضممممممان وصمممممموم البيممممممت  وحممممممج الزكمممممماة  وإيتمممممماء الصممممممالة  وإقممممممام هللا 

لتنسممميق المممنش وإجمممراء بعمممض العمليمممات المهممممة  يمكمممن اسمممتخدام سالسمممل الهمممروب 5".ومسممملم

 السالسل هي :وهذه 

 النتيجة الكود العمل سلسلة الهروب
 5\5 "5\\5" إظهار الباك سالش في النش \\

 "My Name \"Mobark\"" My Name "Mobark" إظهار عالمة التنصيش المزدوجة "\

 'My Name \'Mobark\'" My Name 'Mobark" إظهار عالمة التنصيش المفردة '\

\b حذف حرف من الخلف 
"My Name \bMobark" 
"My Name\bMobark" 

My NameMobark 
My NamMobark 

\n 
سطر جديد )الناتج سيكون 

 علذ سطرين(
"My Name\nMobark" 

My Name 
Mobark 

                                                           
, بيروت - لبنان والتوزيع  للنشر المنها  دار: الناشر(, هـ676: المتوفذ) النووي االمام:  تأليف, النووية األربعون, الثال  الحدي  -5

 .52 صفحة, م 2009 - هـ 1430  األولذ: الطبعة
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\r 
تضع مؤشر الفأرة في بداية السطر 

 الحالي وتحذف كل ما قبلها
"My Name\rMobark" Mobark 

\t 
تاب افقي )أي يضيف مسافة 
 (Tab كما الضغط علذ 

"My Name\tMobark" my Name mobark 

 باسمممتخدام وذلمممك, string النصمممية السلسممملة أو المممنش كتابمممة طريقمممة فمممي آخمممر نمممو  هنممماك

 A - B - C - D - E االحمرف و a - b - c - d - e - f واالحمرف( 9 حتمذ 0 ممن) األرقمام

- F .بمممـ مسمممبوقة (\u ,)حمممرف تابمممةلك ممممثال  '(. المممنش هنممما)' مفمممردة تنصممميش عالمتمممي وضممممن 

A يلي كما نكتب كبير: 

 

بممممين عالمتممممي تنصمممميش  charكتابممممة قيمممممة متغيممممر حرفممممي مممممن نممممو   يجممممبمالحظممممة: 

نسمممتخدم   Stringالنمممو  وال يمكمممن كتابتممم  بمممين عالمتمممي تنصممميش مزدوجمممة.(, 'هنممما'مفمممردة)

كمممما يلمممي  قمممط عالممممة التنصممميش المزدوجمممة, وال يمكمممن اسمممتخدام عالممممة التنصممميش المفمممردةف

 األحمر المتعر  أسفل المتغير, الذي يشير إلذ وجود خطأ نحوي(:)الحظ الخط 

 

 القيمة الرقمية

وتحمممموي جميممممع ارقممممام مجموعممممة االعممممداد الصممممحيحة, ولكممممن هنمممماك أنمممموا  خاصممممة بكممممل 

التمممي تحممموي فاصممملة  ل عمممداد floatيسمممتخدم ل عمممداد الصمممحيحة و  intمجموعمممة منهممما فمممالنو  

ارقاممم  فممي فقممرة سممابقة(. وهنمماك ثممال  أنظمممة عشممرية وهكذا)وقممد تممم ذكممر كممل نممو  ومجممال 

 ر يسية من أنظمة العد تستخدم في االرقام وهي:

 .127 العدد مثل(, 9 حتذ 0) من باألرقام وتمثل األساسية الصيغة وهي, العشرية الصيغة -

 عشممممري السممممت النظممممام أرقممممام ثممممم 0X أو 0x بالالحقممممة وتبممممدأ, عشممممرية السممممت الصمممميغة -

 ممممن و f حتمممذ a ممممن) األبجديمممة واالحمممرف(, 9 حتمممذ 0 ممممن) األرقمممام ممممن تتكمممون والتمممي

A حتذ F .)0 :المثال سبيل علذx7F. 

 .0711 مثال  (, 9 حتذ 0 من) األرقام من يتكون و 0 بالرقم وتبدأ, الثمانية والصيغة -

https://www.facebook.com/mobark.syria
https://www.facebook.com/mobark.syria
https://www.facebook.com/mobark.syria


 فيسبوكصفحيت الشخصية على ال

27 

 nullالقيمة 

 يشمممممير ال المتغيمممممر أن تشمممممير للمتغيمممممر مرجعيمممممة كقيممممممة تخصمممممش, null القيممممممة أخيمممممرا  

 .لكا ن

 ل في  عدد من التعابير البسيطة:وهذا مثا

 

 ذلمممك علمممذ ومثمممال. البسممميطة والتعمممابير المعمممامالت ممممن مجموعمممة همممو المركمممب التعبيمممر

 يقممموم وهنممما(. x-5) آخمممر صمممحيح عمممدد المعاممممل وبعمممد( -) الطمممر  معاممممل ممممع متغيمممر اسمممتخدام

 .5 لها يضيف ثم x قيمة بءحضار البرنامج

 :جافا في المدعومة المعامالتم أه يشر  التالي الجدول

 مثال الشرح الرمز اسم المعامل م

 ;X = y + z يقوم بءضافة رقم إلذ آخر + الجمع 1

 ;X = y – z يقم بطر  الرقم الثاني من األول - الطر  2

 ;X = y * z يقوم بمضاعفة الرقم االول بعدد مرات الرقم الثاني * الضرب 3

 ;X = y / z دد األول علذ الثانييقوم بقسمة الع / القسمة 4

 ;X = y % z يوجد باقي قسمة عدد علذ آخر % باقي القسمة 5

 y == z يقارن بين عددين هل هما متساويان == التساوي 6

 y != z ن بين عددين هل هما  ير متساويانيقار =! عدم التساوي 7

 y > z يقارن بين عددين هل األول أكبر من الثاني < أكبر 8

 > أصغر 9
يقارن بين عددين هل األول أصغر من 

 الثاني
y < z 

 y >= z يقارن بين عددين هل األول أكبر أو يساوي الثاني =< أكبر أو يساوي 10
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11 
أصغر أو 
 يساوي

<= 
أو يساوي  أصغريقارن بين عددين هل األول 
 الثاني

y <= z 

12 
معامل 
 االسناد

 x = z يقوم بءسناد القيمة للمتغير =

 يوجد اختصارات لبعض العمليات الرياضية وأبرزها مبين في الجدول التالي:

 علذ فرض تم تعريف المتغيرات التالية:

 

 النتيجة العملية االساسية مثال جافا االختصار م

1 += c += 7 c = c + 7 c = 10 

2 -= d -= 4 d = d - 4 d = 1 

3 *= e *= 5 e = e * 5 e = 20 

4 /= f /= 3 f = f / 3 f = 2 

5 %= g %= 9 g = g % 9 g = 3 

 

 نتا ج الكود

 القممممميم بءسمممممناد تقممممموم التمممممي فهمممممي. وتوجهممممم  البرنمممممامج تقمممممود التمممممي همممممي التصمممممريحات

. أخممممممرى مهممممممام تممممممؤدي أو, المناسممممممب القممممممرار تتخممممممذ أو بالبرنممممممامج تممممممتحكم أو, للمتغيممممممرات

 .مركب أو بسيط يكون أن يمكن التصريح

 بالفاصممممملة وينتهممممي مهممممممة لتنفيممممذ الكمممممود مممممن وحيمممممد أمممممر يتضممممممن بسمممميطال التصممممريح

 جممممممل أو, بسممممميطة تصممممماريح مجموعمممممة ممممممن إمممممما يكمممممون, المركمممممب التصمممممريح.);( المنقوطممممة

 كامممممل) الطريقممممة جسممممم يكممممون أن ويمكممممن. كبيممممرين بقوسممممين وتنتهممممي تبممممدأ حلقممممات أو شممممرطية

 (.مركب تصريح يعد main الطريقة جسم
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 وجملمممة, if-else وجملمممة, المفمممردة if جملمممة, الشمممرطية الجممممل ممممن أشمممكال  ثمممال يوجمممد

switch. 

 املفردة ifمجلة 

 جملمممة الجممممل همممذه وأبمممرز, الشمممرطية الجممممل إحمممدى يحممموي ال حقيقمممي برنمممامج يوجمممد ال

if .الشمممممرط تحقمممممق إذا تعنمممممي التمممممي (Boolean expression) ,التعليممممممات مجموعمممممة نفمممممذ 

statement التالي لشكلا وتأخذ. التالية: 

if (Boolean expression) 

statement 
 وفيما يلي مثالين لكتابتها, األول تكون بسطرين, والثاني بنف  السطر 

 

 .xأطبع قيمة  yتساوي  xوالكود السابق في الشكل األول يعني, إذا كانت 

 .yأطبع قيمة  yال تساوي  xوفي الشكل الثاني يعني, إذا كانت 

 if-else ومجلة

ي بعمممض الحممماالت, نكمممون بحاجمممة إلمممذ تحديمممد سمممير البرنمممامج بشمممكل ادق. كمممأن نقمممول فممم

إذا تحقممممق الشممممرط نفممممذ مجموعممممة التعليمممممات, وفممممي حممممال بممممم يتحقممممق نفممممذ مجموعممممة تعليمممممات 

 . والشكل العام لها يأخذ الشكل:أخرى

if (Boolean expression) 

statement1 

else 

statement2 
 ا:وفيما يلي ثال  أشكال لكتابته
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 .y. وإال أطبع قيمة xأطبع قيمة , yتساوي  x, إذا كانت والثاني األول ينفي الشكل

أكبممممر مممممن  x, وإال إذا كانممممت x, أطبممممع قيمممممة yتسمممماوي  xفممممي الشممممكل الثالمممم , إذا كانممممت 

y أطبع قيمة ,y وإال اطبع جملة ,"Nothing". 

 كما يلي: ويمكن كتابتها بشكل متداخل

 

 x, أطبمممع الجملمممة التاليمممة "5أكبمممر ممممن  y, و إذا كانمممت 5ممممن  أكبمممر xوتعنمممي إذا كانمممت 

and y are > 5" وإذا لم يتحقق الشرطان السابقان أطبع جملة ,"x is <= 5." 

لشممممرط فيجممممب وضممممع األقمممموا  وفممممي حممممال كممممان هنمممما أكثممممر مممممن تعليمممممة تمثممممل جممممواب ا

 الكبير ل}, كما في الشكل التالي:

 

https://www.facebook.com/mobark.syria
https://www.facebook.com/mobark.syria
https://www.facebook.com/mobark.syria


 فيسبوكصفحيت الشخصية على ال

31 

 switch مجلة

لكنهممما مختصمممرة, حيممم  نقممموم فمممي البدايمممة بوضمممع المتغيمممر  if-elseوهمممي مشمممابهة لجملمممة 

أتي يممالممذي نريممد اختبمماره, ثممم نقارنمم  بمجموعممة قمميم. فممي حممال تحققممت إحممداها ينفممذ الكممود الممذي 

 عام لها هو:. والشكل الcaseضمن 

switch (selector expression) 

{ 

case value1: statement1 [break;] 

case value2: statement2 [break;] 

... 

case valueN: statementN [break;] 

[default: statement] 

} 

إذا تحقممممق الشممممرط  value1مممممع القيمممممة  selector expressionوتعنممممي قممممم بمقارنممممة 

إذا تحقمممممق  value2. إذا الشمممممرط األول لمممممم يتحقمممممق قمممممارن ممممممع statement1نفمممممذ التعليممممممات 

لتمممي تحمممددها, وفمممي األخيمممر إذا لمممم . وهكمممذا قمممارن ممممع كمممل القممميم اstatement2الشمممرط نفمممذ 

 . والمثال التالي يوضحها بشكل أفضل:default: statementيتحقق الشرط نفذ 

 

(, نفممممذ 0. فممممي حممممال كانممممت قيمتمممم  )directionوالكممممود السممممابق يعنممممي اختبممممر المتغيممممر 

(, نفمممذ السمممطر 2(, نفمممذ السمممطر الثممماني. فمممي حمممال قيمتممم  )1السمممطر األول. فمممي حمممال قيمتممم  )

(, نفمممذ السمممطر الرابمممع. أخيمممرا  فمممي حمممال لمممم يكمممن أي ممممن القممميم 3فمممي حمممال قيمتممم  ) الثالممم .

 (, نفذ السطر الخام .3 , 2 , 1 , 0السابقة )

 فأوجمممممد, الممممممرات ممممممن عمممممدد معمممممين تصمممممريح لتنفيمممممذ األحيمممممان بعمممممض فمممممي تحتممممما  قمممممد

 هممممذه مممممن أنمممموا  ثممممال  جافمممما تممممدعم. الكممممود لتنفيممممذ loop التكراريممممة الحلقممممات المبرمجممممون
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 الحلقممممات هممممذه شممممر  وسمممميتم. do-while وحلقممممة while وحلقممممة for حلقممممة: وهممممي الحلقممممات

 .التالية الفقرات في مختصر بشكل

 Forحلقة 

 ويأخممممذ. تحممممدده انممممت وبشممممكل, الممممدورات مممممن محممممدد عممممدد بالممممدوران تقمممموم for الحلقممممة

 :التالي العام الشكل

for ([initialize]; [test]; [update]) 

         statement 

 نريمممد التمممي التعليممممات مجموعممة ثمممم ,قوسمممين ثمممم, for المحجمموزة بالكلممممة الحلقمممة همممذه تبممدأ

 الممممـ نحممممدد ثممممم, االبتدا يممممة القيمممممة يمثممممل والممممذي, initialize نحممممدد القوسممممين داخممممل. تكرارهمممما

test قيممممة بتحديمممد وذلمممك( النقصمممان أو) الزيمممادة مقمممدار نحمممدد ثمممم, النها يمممة القيممممة يمثمممل المممذي 

update. :والمثال التالي يوضح الحلقة بشكل أفضل 

 

(, فممممي الشممممرط الثمممماني 0وأعطينمممماه القيمممممة االبتدا يممممة ) iفممممي هممممذا المثممممال عرفنمممما متغيممممر 

, وفممي الشممرط األخيممر طلبنمما منمم  أن يقمموم بزيممادة (5)أقممل مممن  iأخبرنمماه نفممذ الحلقممة طالممما أن 

i ( وكانت التعليمات أن يطبع قيمة1بمقدار .) i .في كل لفة 

 iسمممممأقوم بالتعمممممديل علمممممذ المثمممممال السمممممابق, سمممممأخبره أن يسمممممتمر بالحلقمممممة حتمممممذ تصمممممبح 

 .(2)هي  i, وأن تكون مقدار زيادة (9)تساوي أو أقل من 

 

يمكممممن كتابممممة الحلقممممات بشممممكل متممممداخل, كممممما فممممي الكممممود التممممالي الممممذي يعطينمممما جممممدول 

 .10حتذ  1الضرب من 
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 النتا ج هي:

 

(, أنشمم نا حلقممة. عمممل هممذه الحلقممة إعطمماء i , u , zنمما ثممال  متغيممرات )فممي البدايممة عرف

( i(, وطلبنمممما ان تبقممممذ الحلقممممة مسممممتمرة حتممممذ يصممممبح )1( وهممممي )iقيمممممة ابتدا يممممة للمتغيممممر )

(. بعممممد ذلممممك أنشمممم نا حلقممممة داخممممل هممممذه الحلقممممة, 1بمقممممدار ) (i)وأن تممممتم زيممممادة , (10)يسمممماوي 

(, ويممممزداد 10(, ويسممممتمر بالزيممممادة حتممممذ يصممممبح )1القيمممممة االبتدا يممممة ) (u)تعطممممي للمتغيممممر 

, (z)(, وأسمممندنا القيممممة إلمممذ uو  i. داخمممل الحلقمممة الثانيمممة قمنممما بعمليمممة ضمممرب بمممين )(1)بمقمممدار 

وطبعنمما النمماتج, خممار  الحلقممة الثانيممة وداخممل الحلقممة األولممذ, طلبنمما مممن الحلقممة أن تبممدأ بسممطر 

 جديد عند اكتمال الدورة.

 Whileحلقة 

ويسممممتمر  trueقيمتمممم   Boolean expression الشممممرط أن طالممممما تنفممممذ الحلقممممة هممممذه

 false تساوي Boolean expression الشرط التنفيذ حتذ تصبح قيمة

while (Boolean expression) 

         statement 
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 منطقيمممة قيممممة داخلهمممما تكمممون قوسمممين ثمممم, while المحجممموزة بالكلممممة تبمممدأ الحلقمممة همممذه

Boolean expression ,البرمجية التعليمات ثم statement. وهذا مثال: 

 

. وهنمممما يجممممب (y)أصممممغر مممممن  (x)أي نفممممذ التعليمممممات الممممواردة ضمممممن الحلقممممة طالممممما أن 

ألسممممتمر التنفيممممذ بشممممكل  (++x)االنتبمممماه إلممممذ الحلقممممة كممممي ال تكممممون النها يممممة. فلممممو لممممم نكتممممب 

  النها ي.

 Do-Whileحلقة 

التممممي داخلهمممما, ثممممم تختبممممر  statementالتعليمممممات  فممممي البدايممممة تقمممموم هممممذه الحلقممممة بتنفيممممذ

, تعيمممد تنفيممممذ التعليمممممات, true, فممممءذا كانمممت قيمممممة الشممممرط Boolean expression الشمممرط

 , فتخر  من الحلقة.falseأما إذا كانت القيمة 

 

do 

statement 

while (Boolean expression); 

 ثممممم, البرمجيممممة لتعليممممماتا ثممممم, do المحجمممموزة بالكلمممممة يبممممدأ الحلقممممات مممممن الشممممكل هممممذا

وللتوضممميح أكثمممر أنظمممر  .الشمممرط داخلهممما فمممي يوضمممع قوسمممين ثمممم, while المحجممموزة الكلممممة

 للمثال التالي:

 

فمممي البدايمممة قمنممما بتعريمممف متغيمممرين واعطيناهمممما القممميم, ثمممم كتبنممما الحلقمممة, البرنمممامج سممميقوم 

م لممممم يتحقممممق. ثممممم بتنفيممممذ التعليمممممات داخممممل الحلقممممة دون النظممممر إلممممذ الشممممرط إن كممممان تحقممممق أ
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( أم ال, طالممممما أنهمممما أصممممغر yإن كانممممت أصممممغر مممممن ) (x), ثممممم نختبممممر (x)( إلممممذ 1نضمممميف )

 يستمر تنفيذ الحلقة, حتذ تصبح تساويها أو أكبر فتتوقف الحلقة.

 جافممما تزودهمممما مهمتمممان جملتمممان هنممماك الشمممرطية والجممممل التكراريمممة للحلقمممات با ضمممافة

break و continue .والتكراريممممة الشممممرطية الجمممممل علممممذ السمممميطرة أو للممممتحكم خدمانويسممممت .

 .التالية الفقرة حدي  فهي continue أما break عن سنتحد  القسم هذا في

قمممد تقممموم فمممي بعمممض الحممماالت بكتابمممة حلقمممة, وهمممذه الحلقمممة تكمممون ال نها يمممة, فيجمممب عليمممك 

وارد النظمممام. ممممما إنهممماء تنفيمممذ الحلقمممة, ألن التطبيمممق سممموف يتوقمممف ويسمممتمر فمممي اسمممتهالك مممم

 ممممن بمممالخرو  تقممموم التمممي, break جملمممة تصمممميم تمممم لمممذلك يتسمممبب فمممي بطمممس فمممي الحاسممموب.

 .داخلها تحددها التي الجملة

(, حيمممم  switch)كممممما مممممر معنمممما فممممي جملممممة  breakويوجممممد اسممممتخدام آخممممر للجملممممة 

, وذلمممك لكمممي تقممموم بمممالخرو  ممممن switchتوضمممع فمممي نهايمممة كمممل تعليممممة ممممن تعليممممات الجملمممة 

الجملممممة فممممي حممممال تحقممممق الشممممرط. وهنمممماك اسممممتخدامات أخممممرى وكثيممممرة لهممممذه الجملممممة. أنظممممر 

 المثال التالي:

 

همممممذه حلقمممممة ال نها يمممممة, حيممممم  أن البرنمممممامج سيسمممممتمر فمممممي العممممممل وال يمكنمممممك إيقافممممم , 

 , أنظر التعديل:breakو يقاف  سنستخدم الجملة 

 

 و صغير.كبير أ cسيتوقف البرنامج في حال تم الضغط علذ مفتا  
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تسممممتخدم هممممذه الجملممممة لتجمممماوز شمممميء أو معلومممممة ممممما, وخيممممر طريقممممة لتوضمممميحها أنظممممر 

 المثال التالي:

 

 ( مفقود.5أنظر في النتيجة تنفيذ البرنامج, ستجد أن الرقم )

 تمت هذه المحاضرة, والحمد هلل
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 هذه المحاضرة في

 عنها. الف ات وطرق االعالن ✓

 الطرق وطرق االعالن عنها واستدعا ها. ✓

 , وأهم الف ات المستخدمة.APIsالتعرف علذ  ✓

بعممد أن  .الحكمميم العلمميم أنممت إنممك علممما   وزدنمما علمتنمما  بممما وانفعنمما ينفعنمما  ممما علمنمما اللهممم

لكممن فممي حممال كنممت تريممد  تعلمنمما أساسمميات اللغممة, وأصممبح االن بءمكاننمما كتابممة بممرامج بسمميطة.

يبك ممممن رامج متقدممممة, ستحصمممل لمممك أخطممماء كثيمممرة إضمممافة للملمممل الكبيمممر المممذي سيصمممكتابمممة بممم

 تقوم الف ات بتبسيط هيكل بناء البرنامج, وبذلك تعالج هذه المشاكل. كثرة تكرار األكواد.

كمممل البمممرامج المبرمجمممة بلغمممة جافممما, أو التمممي سمممتبرمج, تحممموي علمممذ األقمممل ف مممة واحمممدة 

همممي ممممن أهمممم مكونمممات البرنمممامج, ولكمممن قبمممل أن أتحمممد  عمممن الف مممات لمممذلك ف ضممممن ثناياهممما.

 واالعالن عنها, سأتطرق إلذ موضو  محددات الوصول.

 والحقممممممول والطممممممرق الف ممممممات إلممممممذ الوصممممممول صممممممالحية الوصممممممول محممممممددات تحممممممدد

 همممو ضمممياالفترا المحمممدد فمممءن وصمممول محمممدد وضمممع عمممدم حمممال وفمممي. و يراهممما والمتغيمممرات

 وفيما يلي أهم هذه المحددات: .في  المعرف المجال داخل من لها بالوصول

 مجال الرؤية Modifierمحدد الوصول 

private 
 المتغير أو والحقممل. ف تهمما ضممممممممن مر يممة تكون, private الطريقممة

private ,ف ت  ضمن مر ي يكون. 

protected 

 من إليهم لالوصمممممممو يمكن protected والطريقممة والمتغير الحقممل

 طريق عن الحزمة خار  من أيضممممممما   و, فيها المعرف الحزمة داخل
 )الوارثة لها(. subclasses الفرعية الف ة

public 
 داخل مكان أي من مر ي يكون public عن  االعالن يتم شمممممميء كل

 مع عمل استيراد ل . .الحزمة وخار 

final 

 عمممممل يمكن ال final الطريقممممة. وراثتهمممما يمكن ال final الف ممممة

overridden الحقل أو المتغير. لها final إال محتواه تغيير يمكن ال 

 .واحدة مرة

https://www.facebook.com/mobark.syria
https://www.facebook.com/mobark.syria
https://www.facebook.com/mobark.syria


 فيسبوكصفحيت الشخصية على ال

40 

static 
 اسممم خالل من إليها تصممل static كـممممممممم المعرفة والمتغيرات الطرق

 .الف ة

 وهناك محددات وصول أخرى لم أذكرها.

 

 

 

 

لحزمممممة التممممي تحمممموي الف ممممة. قبممممل االعممممالن عممممن الف ممممة يجممممب تحديممممد مكممممان الف ممممة, أو ا

 والشكل العام لتحديد الحزمة هو:

package <your-package-name>; 

 , ثم موقع الحزمة. مثال:packageيبدأ االعالن بالكلمة المحجوزة 

 

بعمممد ذلمممك تحديمممد الف مممات أو المكتبمممات التمممي سممميتم التعاممممل ممممع عناصمممرها عمممن طريمممق 

 مثال علذ عمل استيراد:وفيما يلي  ثم موقع الف ة importاالعالن 

 

 ثم تحديد موقع الف ة. importحي  تبدأ بالكلمة المحجوزة 

, ثممممم اسممممم classكلمممممة المحجمممموزة باليجممممب أن تبممممدأ عنممممد بدايممممة االعممممالن عممممن أي ف ممممة 

, ثمممم قمممو  كبيمممر يعنمممي بدايمممة جسمممم الف مممة ل وفمممي نهايمممة جسمممم الف مممة قمممو  كبيمممر متجممم  الف مممة

 .Newsلتالي هو إعالن ف ة تحمل اسم والمثال ا لليسار }.
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, فمممي java.عنمممد حفمممظ الف مممة بملمممف جديمممد يجمممب أن يحممممل اسمممم الملمممف الجديمممد امتمممداد 

, يجمممب أن يكمممون اسمممم الملمممف تفممم  اسمممم الف مممة. قيمممما publicحمممال كمممان محمممدد الوصمممول للف مممة 

 عدا ذلك أي اسم يتم وضعة للملف يقبل.

ملمممف, بشمممرط أن تبمممدأ واحمممدة ممممنهن فقمممط يمكمممن االعمممالن عمممن أكثمممر ممممن ف مممة فمممي نفممم  ال

 .publicبمحدد الوصول 

 

فممممي هممممذا االعممممالن, تممممم االعممممالن عممممن ثممممال  ف ممممات, لكممممن اسممممم الملممممف يجممممب ان يكممممون 

News.java ألن الف ة ,News .معلنة كف ة عامة 

ر للوصمممول إلمممذ الف مممة أو عناصمممرها نقممموم بءنشممماء كممما ن ممممن الف مممة ثمممم نصمممل لكمممل عنصممم

 من خالل ذلك الكا ن. وطريقة إنشاء كا ن من الف ة يكون كما يلي:

 

, newنقمموم بكتابمممة اسمممم الف مممة, ثمممم اسمممم الكمما ن المممذي سممميمثل الف مممة, ثمممم الكلممممة المحجممموزة 

 (.;ثم اسم الف ة, ثم القوسين )(, وأخيرا  الفاصلة المنقوطة )
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جميمممع الكا نمممات. والحقمممول همممي حقمممول الف مممة همممي الخصممما ش التمممي نتعاممممل معهممما ممممع 

 والشكل العام  نشاء ف ة هو:نفسها المتغيرات, 

type_name variable_name [ = expression ] ; 

أوال  نحمممدد نمممو  الحقمممل, ثمممم اسمممم , ثمممم فاصممملة منقوطمممة إن لمممم نحمممدد قيمتممم , أو عالممممة 

 االسناد, ثم القيمة, ثم فاصلة منقوطة. أنظر المثال التالي:

 

, نقممموم بءنشممماء كممما ن ممممن همممذه الف مممة, ثمممم نضمممغط النقطمممة ).(, ثمممم zالحقمممل إلمممذ وللوصمممول 

 :zنختار الحقل المناسب, أنظر الشكل التالي للوصول إلذ الحقل 

 

 

علمممذ جميمممع مكونمممات  subclassالوراثمممة فمممي البرمجمممة همممي أن تحصمممل الف مممة الفرعيمممة 

 ش و يرهمممما. ثممممم تقمممموم بءضممممافة الطممممرق مممممن طممممرق وخصمممما, superclassالف ممممة األساسممممية 

 والخصا ش الجديدة علذ الف ة الوارثة.

 والصيغة العمة لكي تر  ف ة مكونات ف ة أخرى هي:

class Subclass_Name extends SuperClass 

حيممم  نبمممدأ بممما عالن عمممن ف مممة كمممما فعلنممما سمممابقا  أوال  بمحمممدد الوصمممول وهمممو اختيممماري, ثمممم 

, ثمممم اسمممم extendsاسمممم الف مممة الجديمممدة, ثمممم الكلممممة المحجممموزة  , ثممممclassالكلممممة المحجممموزة 

 الف مممة التمممي سمممنر  مكوناتهممما, ثمممم القمممو  الكبيمممر اليمينمممي ل, للداللمممة علمممذ بدايمممة جسمممم الف مممة.

 :Newsللف ة  Aوالمثال التالي يقوم بوراثة الف ة 
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 .Aوطرقها من خالل إنشاء كا ن من  Newsوبذلك يمكن الوصول إلذ حقول 

 blocks أيضممممما   وتسممممممذ, methods بمممممالطرق, البرمجمممممة بلغمممممة تمثمممممل الف مممممات سممممملوك

 الشكل العام للعالن عن الطريقة. .الف ة جسم في المعلن للكود

static return_type name(parameter_list) 

            { 
                   // statements to execute 

           } 

إن كانممممت سممممترجع ) ال أم قيمممممة سممممترجع الف ممممة كانممممت إن تحديممممدب يبممممدأ الطريقممممة إعممممالن

, وفمممي آخمممر الطريقمممة نضمممع الكلممممة المحجممموزة intقيممممة نسمممتخدم أحمممد األنممموا  األساسمممية, مثمممل 

return وبعمممدها القيممممة الراجعمممة. أممممما إن لمممم تكمممن تعيمممد أي قيمممممة نضمممع الكلممممة ,void) ,ثممممم 

 وعممممد, متغيممممرات هممممي البممممارامترات. البممممارامترات بممممداخلهما نضممممع)(,  نقوسممممي ثممممم الف ممممة اسممممم

 نضمممع بمممارامتر ممممن أكثمممر هنممماك كمممان حمممال فمممي. اسمممم  ثمممم, البمممارامتر نمممو  أوال   نضمممع تعريفهممما

بعمممد القوسمممين نضمممع قوسمممين  .بمممارامتر أي للف مممة يكمممون ال أن يمكمممن. بينهممما للفصمممل( ,) فاصممملة

يممممة جسممممم الطريقممممة, والثمممماني متجمممم  لليسممممار } كبيممممرين األول متجهمممم  لليمممممينل لمممميعلن عممممن بدا

 يوضع عند نهاية جسم الطريقة.

الطريقمممة التاليمممة تقممموم بجممممع عمممددين, وال تقممموم بءعمممادة أي قيممممة, إنمممما تسمممند القيممممة للحقمممل 

z وعند التنفيذ سنحصل علذ الجواب من ,z: 

   

 أمل للعالن عن طريقة تعيد لنا قيمة, أنظر إلذ المثال التالي:
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يوجمممد فمممي جافممما آالف الف مممات الجممماهزة لالسمممتخدام, والتمممي تختصمممر الوقمممت والجهمممد عليمممك 

الف مممات والتمممي تعمممرف باسمممم فمممي أداء الكثيمممر ممممن المهمممام. وهمممذه الف مممات موجمممودة فمممي مكتبمممة 

Java Application Programming Interface (Java API).   لمممذلك ا ن سمممنتحد

ت وأكثرهمممما اسممممتخداما , لكممممن قبممممل اسممممتخدامها سممممنتعرف علممممذ طريقممممة عممممن أهممممم هممممذه الف مممما

 استيرادها.

لمشمممروعك قبمممل القيمممام باسمممتخدامها )وقمممد  أ لمممب ف مممات جافممما يجمممب أن تقممموم باسمممتيرادها

 تم شر  طريقة استيراد ف ات فيما سبق(. وهذا مثال للتذكير:

 

ي أنممك تريممد اسممتيراد جميممع مكونممات (, فءنمم  يعنمم;( فممي آخممر الف ممة بممدل );*.عنممد وضممع )

 :utilالمكتبة. المثال التالي يخبر جافا أننا نريد جميع عناصر المكتبة 

 

فهممممي مسممممتوردة بشممممكل تلقمممما ي فممممي جميممممع مشمممماريع جافمممما,  java.langبالنسممممبة للمكتبممممة 

 لذلك عملية االستيراد ليست مهمة فهي تعمل بدون استيراد.

 تالي في  أهم طرق, وحقول هذه الف ة:الجدول ال

 نتيجة مثال الشرح الدالة

E 
. المعروف eتعيد لنا قيمة الثابت 

   .في الرياضيات

PI 
, المستخدم في πتعيد لنا الثابت 
   حساب الدا رة.

abs 
 يعيد لنا القيمة المطلقة لعدد.

 
 

local a = math.abs(153) 

local b = math.abs(-15) 

local d = math.abs(-9.23) 

153 

15 

9.23 

https://www.facebook.com/mobark.syria
https://www.facebook.com/mobark.syria
https://www.facebook.com/mobark.syria


 فيسبوكصفحيت الشخصية على ال

45 

acos 

 الزاوية تمام جيب بحساب تقوم
cosine 1-. وتأخذ المجال )من 
(. وفي حال كانت القيمة 1+حتذ 

 .NaNخار  هذا المجال تعيد 

local x = math.acos(1) 

local y = math.acos(-1) 

local z = math.acos(1.1) 

0 

3.14159 

NaN 

 

asin 

 وتأخذ .sine يةالزاو جيب تعيد

 وفي(. 1+ حتذ 1- من) المجال

 هذا خار  القيمة كانت حال
 .NaN تعيد المجال

print (math.asin (1))      

print (math.asin (-1))    

print (math.asin (1.1))    

 

1.57079 

1.57079 

NaN 

atan  تعيد ظل الزاويةtangent. 
math.atan(0) 

math.atan(math.huge) 

math.atan(-math.huge) 

 

0 

+pi/2 

-pi/1 

atan2  

print(math.atan2(1, 0)) 

print(math.atan2(-1, 0)) 

print(math.atan2(0, 1)) 

print(math.atan2(0, -

1))  

pi/2 

-pi/2 

0 

pi 

ceil  
math.ceil(0.5) 

math.ceil(-0.5) 

1 

0 

cos    

exp    

floor    

log    

log10    

max    

min    

random    

round    

signum    

sin    

sqrt    

tan    

toDegrees    

toRadians    
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 هذه المحاضرة في

 .وانواعهاتعريف بتطبيقات االندرويد, ال ✓

 التعريف بأهم المصطلحات في االندرويد. ✓

 تجهيز محكي االندرويد, وشر  ألهم األوامر. ✓

 , وتنفيذه علذ المحاكي.  األولكتابة المشرو ✓

 تلخيش لمحتويات المشرو . ✓

 التعرف علذ الملفات الر يسية. ✓

بعممد أن  .الحكمميم العلمميم أنممت إنممك علممما   وزدنمما علمتنمما  بممما وانفعنمما ينفعنمما  ممما علمنمما اللهممم

تحممممدثنا فممممي المحاضممممرات السممممابقة عممممن أساسمممميات لغممممة جافمممما, وهممممي اللغممممة المسممممتخدمة فممممي 

ا ن سمممننتقل إلمممذ الموضمممو  الر يسمممي لهمممذه المممدورة, (, XMLفممما )ممممع لغمممة برمجمممة تطبيقمممات جا

 وهو تطبيقات اندرويد. لنتعرف ا ن علذ تطبيق اندرويد.

إن عمممممل تطبيقممممات االندرويممممد هممممو هممممدف هممممذه الممممدورة, ولممممي  تطبيقممممات جافمممما. لممممذلك 

از, وممما هممي أنواعهممما, سممنتعرف فممي البدايممة علممذ تطبيقممات االندرويممد, كيممف تعمممل علممذ الجهمم

 و يرها من المواضيع النظرية. 

ا ن سمممنتعرف علمممذ كيفيمممة تنفيمممذ تطبيمممق االندرويمممد ممممن لحظمممة بمممدأ البرمجمممة إلمممذ عمليمممة 

 . أنظر الصور التالية:apkتحزيم  والحصول علذ الملف التنفيذي المعرف اختصارا  

, يمممممتم xmlفمممممي البدايمممممة لمممممدينا ملمممممف 

ف ربطمم  مممع ملممف جافمما مممن خممالل ملمم

R.java ويكمممممممممممون لمممممممممممدينا ملمممممممممممف .

android-manifest.xml ملفممممممممممات .

, dexثمممم إلمممذ  classجافممما تحمممول إلمممذ 

 apkبعمممد ذلمممك توضمممع فمممي ملمممف المممـ 

فيوضممممع مباشممممرة فممممي  manifestأممممما 

 .apkالـ 
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بعممممة المصممممممة مممممن المطممممورين ال تخممممر  عممممن األنمممموا  األر اندرويممممدأ لممممب تطبيقممممات 

 التالية:

 Foregroundالتطبيقات التقليدية 

التطبيقمممات التقليديمممة همممي التمممي تكمممون مفيمممدة عنمممدما تكمممون فمممي المقدممممة, ويعلمممق عملهممما 

 عنمممد. عنمممدما تكمممون فمممي الخلفيمممة, وخيمممر مثمممال علمممذ همممذا النمممو  ممممن التطبيقمممات همممو االلعممماب

 ألن, األكتفيتمممي شممماطن دورة علمممذ جيمممد بشمممكل االنتبممماه يجمممب, التطبيقمممات ممممن النمممو  همممذا إنشممماء

 .والمقدمة الخلفية بين مستمر بشكل ينتقل األكتفيتي

 تكمممون, عممممل أي بمممدون الخلفيمممة فمممي وتكمممون, نشممماطها بمممدورة تمممتحكم ال التمممي التطبيقمممات

 حالمممة حفمممظ يجمممب أنممم  يعنمممي همممذا. اندرويمممد فمممي المصمممادر ممممدير قبمممل ممممن للتنظيمممف مرشمممحة

 .استدعا   عند األساسية حالت  ديستعي ثم, المقدمة من يختفي أن قبل األكتفيتي

 Backgroundخدمات اخللفية 

 وأفضمممل. مختفمممي حياتممم  معظمممم ويقضمممي, الخلفمممة فمممي يعممممل التطبيقمممات ممممن النمممو  همممذا

 .المنب  هو النو  هذا عن أعطي  مثال

 رسممما ل إلمممذ وتسمممتمع. المسمممتخدم يفعلهممما أن بعمممد صمممامت بشمممكل تعممممل التطبيقمممات همممذه

 ممممممع التفاعمممممل علمممممذ االعتمممممماد ممممممن بمممممدال  , أخمممممرى تطبيقمممممات وأ األجهمممممزة أفعمممممال أو, النظمممممام

 يقممموم فقمممط لكنممم , المسمممتخدم بهممما يشمممعر ال بحيممم  مخفيمممة تطبيقمممات تصممممم أن يمكمممن. المسمممتخدم

 .وإزالتها بتثبيتها

 Intermittentتطبيقات 

 معهمممما يتفاعممممل التممممي وهممممي. النممممو  لهممممذا تنتمممممي واالحترافيممممة الجيممممدة التطبيقممممات أ لممممب

 وتطبيقمممات, الموسممميقذ مشمممغل مثمممل. يتركهممما عنمممدما الخلفيمممة فمممي وتعممممل, ريمممدي عنمممدما المسممتخدم

 .ا لكتروني والبريد األخبار

 Widgets التطبيقات املصغرة

 لمممك   لتتممميح المكتمممب سمممطح فمممي توضمممع مصمممغرة تطبيقمممات عمممن عبمممارة همممي Widgets المممـ

 أحممد يتمموفر مممثال   مممرة  كممل فممي إليمم  للممدخول الحاجممة دون التطبيممق مزايمما بعممض مممن االسممتفادة

 Widget الممممـ هممممذا لممممك فيتمممميح  (  الشممممهري التقممممويم)  وهممممي Calendar باسممممم Widgets الممممـ
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, أيضممما  الخلفيمممات دا مممما   أماممممك ظممماهرة لتبقمممذ التمممالي اليممموم أو الحمممالي لليممموم مواعيمممدك مشممماهدة

 .Widgetsالحية تعتبر 

ات القادممممة, لمممذلك فكمممرت فمممي شمممرحها همممذه المصمممطلحات سنسمممتخدمها بكثمممرة فمممي الفقمممر

 قبل أن الدخول في المجال العملي بالنسبة لتطوير التطبيقات.

 بالعناصمممممممر متمثلمممممممة. البصمممممممرية اندرويمممممممد تطبيقمممممممات مكونمممممممات همممممممي Views الفيمممممممو

 الممممنش وحقممممل button الممممزر مثممممل. المسممممتخدم معهمممما ويتفاعممممل, الشاشممممة علممممذ المعروضممممة

text field بعبمممارة أخمممرى,  .األكتفيتمممي ضممممن محتمممواه تكمممون الفيمممو .ناصمممرالع ممممن و يرهممما

 الفيو هو كل شيء تراه أمامك

 كأنمممم  األكتفيتممممي تخيممممل يمكنممممك. المسممممتخدم واجهممممة أسمممما  هممممو Activities األكتفيتممممي

 االندرويممممد. خاليممممة انترنممممت صممممفحة أنمممم  أو الحاسمممموب بممممرامج فممممي الحمممموار مربممممع أو النافممممذة

 لفمممتح المممزر بضمممغط المسمممتخدم يقممموم كمممأن, األكتفيتيبممم المممتحكم أشمممكال ممممن لعديمممدا لمممدعم مصممممم

 .األول ل كتفتي العودة أو, آخر أكتفتي

األنتنمممت فمممي االندرويمممد باختصمممار همممي تصمممف مممماذا تريمممد أن تعممممل. فهمممي مثمممل أن تقمممول 

أو الي ..", ل ندرويممممد, "أريممممد رؤيممممة سممممجل المكالمممممات", أو "أذهممممب إلممممذ موقممممع الويممممب التمممم

 ."تطلب من  عرض نافذة لتأكيد عملية ما"

إذا  األنتنممممت هممممي بمثابممممة رسممممالة, يرسمممملها األكتفيتممممي, إممممما إلممممذ أكتفتممممي آخممممر فممممي نفمممم  

التطبيممق, أو إلممذ أكتفتمممي فممي تطبيمممق آخممر. تحممممل هممذه الرسمممالة معلومممات إلمممذ تلممك األكتفيتمممي, 

 أو تنتظر منها معلومات.

, الهممماتف نفممم  فمممي أخمممرى تطبيقمممات ممممن بيانمممات ممممع للتعاممممل يحتممما  تطبيقمممك أن فيحمممال

 التطبيممممق مكونممممات كانممممت إذا. ContentProvider بروفايممممدر الكونتنممممت فممممي التفكيممممر فيجممممب

 ريكمممممممممممممموفري برودكاسممممممممممممممت أو Service سمممممممممممممميرفر أو Activity أكتفيتممممممممممممممي)
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BroadcastReceiver ) يقمممممموم, أخممممممرى يقمممممماتتطب مممممممن بيانممممممات إلممممممذ الوصممممممول تحتمممممما 

ContentProvider يطبمممممممممق. التطبيقمممممممممات تلمممممممممك إلمممممممممذ بالمممممممممدخول ContentProvider 

 .البيانات مخزن إلذ الوصول من للتطبيق للسما  القياسية الطرق من مجموعة

 سمممممميرفي  داخممممممل وضممممممع  األفضممممممل فمممممممن, طويلممممممة التطبيممممممق نشمممممماط دورة كانممممممت إذا

Service .  همممو السممميرفي , األكتفيتمممي فمممي كمممما .سممميرفي يكمممون  الخلفيمممة بيانمممات تمممزامن ممممثال 

 .extend الوراثة مبدأ عليها نطبق أن ويجب Android runtime في ف ة عن عبارة

 أو, هممماتفي اتصمممال مثمممل, خمممارجي حمممد  علمممذ والمممرد باسمممتالم سممميقوم التطبيمممق كمممان إذا

أيضممممما  كمممممما فمممممي  .BroadcastReceiver كمممممـ سمممممجلت أن يجمممممب, مسمممممتلمة نصمممممية رسمممممالة

 .extendهو ف ة يجب وراثتها  BroadcastReceiverاألكتفيتي والسيرفي , الـ 

 ممممن عمممدد ممممع سمممتتعامل ألنمممك محظممموظ فأنمممت, لجافممما تطبيقمممات وطمممورت لمممك سمممبق إذا

 إدارة مثممممل ل شممممياء ةالحوسممممب ألساسمممميات دعممممم الحممممزم هممممذه تممممزودك. المألوفممممة جافمممما حممممزم

. و يرهممممما الرياضممممميات و, والمخرجمممممات بالممممممدخالت المممممتحكم و, string النصمممممية السالسمممممل

 .Android SDK في والمضمنة اندرويد في المستخدمة جافا حزم تعرض التالية القا مة

 الوصف الحزمة

java.lang .ف ات لغة جافا األساسية 

java.io . ف ات االدخال واالخرا 

java.net .ف ات االتصال بالشبكات 

java.text .ف ات معالجة النصوش 

java.math .ف ات العمليات الرياضية 

javax.net .ف ات الشبكات 

javax.security .ف ات األمن والحماية 

javax.xml  ف اتDOM-based XML. 

org.apache*.  ف اتHTTP. 

org.xml  ف اتSAX-based XML. 

 .االندرويد مع للتعامل ضافيةإ حزم جوجل أضافت
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 الوصف الحزمة

 android.app اندرويد لتطبيق الوصول 

 android.bluetooth   الوصول للبلوتوBluetooth 

 android.content  

 android.net  

 android.gesture  

 android.graphics  الرسوماتGraphics األساسية 

 android.location وقع.خدمات تحديد الم 

 android.opengl  ف اتOpenGL. 

 android.os .الوصول لنظام بي ة اندرويد 

 android.provider  

 android.telephony  

 android.text .مخطط النصوش 

 android.util  

 android.view .عناصر الواجهة 

 android.webkit .وظا ف متصفح االنترنت 

 android.widget ية للواجهة.عناصر اضاف 

بعمممد تثبيمممت بي مممة التطممموير, نقممموم بتجهيمممز محممماكي الجهممماز. والمحممماكي همممو عبمممارة عمممن 

فيمكننمممما جهمممماز اندرويممممد افتراضممممي يعمممممل علممممذ الحاسمممموب, بالمواصممممفات التممممي نحممممددها لمممم . 

افتراضممممممي, أو  Tabletافتراضممممممي, أو جهمممممماز لمممممموحي  SAMSUNG S5انشمممممماء جهمممممماز 

 وجل افتراضي, ونقوم بكتابة التطبيق, وتجربت  علذ هذا الجهاز.تلفزيون ج

 خطوات إنشاء المحاكي هي:

األيقونممممممة التاليممممممة, أو مممممممن خممممممالل قا مممممممة  مممممممن خممممممالل شممممممريط األدوات نختممممممار 

Window  فتفمممممتح لنممممما نافمممممذة كمممممما فمممممي الصمممممورة  نختمممممار

 التالية:
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ترحممممة مممممن قبممممل , يوجممممد عممممدد مممممن األجهممممزة المقDevice Definitionsفممممي تبويممممب 

 مدير األجهزة لتختاره كجهاز افتراضي, الصورة التالية تعرض قسم منها:

 

كمممل مممما علينممما عملممم , همممو تحديمممد الجهممماز الممممراد عممممل محممماكي لممم , ثمممم نضمممغط علمممذ زر 

Create AVD…:فتفتح النافذة التالية . 
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. فيعمممرض OK, ثمممم نضمممغط AVD Nameيمكننممما تغييمممر اسمممم الجهممماز ممممن خمممالل خانمممة 

 , كما في الصورة التالية:Android Virtual Deviceهاز في تبويب الج
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فيبممممدأ  Launchفتفممممتح نافممممذة أخممممرى, نضممممغط فممممي تلممممك النافممممذة  ...Startنضممممغط علممممذ 

 المحاكي بالعمل.

قمممد يكمممون الجهممماز المممذي نريمممد تشمممغيل   يمممر موجمممود فمممي تلمممك القا ممممة, فنقممموم بءنشممما   ممممن 

فتفممممتح لنمممما  Newحيمممم  نضممممغط علممممذ زر  ,Android Virtual Deviceخممممالل تبويممممب 

 النافذة التالية:

 

نريمممده, ثمممم نضمممغط نمممم  الخانمممات بالبيانمممات المطلوبمممة, التمممي تتوافمممق ممممع الجهممماز المممذي 

OK.ونتابع العمل كما في الجهاز السابق ليبدأ المحاكي , 

يمكننممما إنشممماء أكثمممر ممممن محممماكي, وجعمممل كمممل تطبيمممق يعممممل علمممذ محممماكي مختلمممف. وذلمممك 

, فتفممممتح نافممممذة كممممما فممممي الصممممور Run Configurationsنختممممار  Runلقا مممممة مممممن خممممالل ا

 التالية:
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 , ثم نحدد الجهاز الذي سيعمل علي  التطبيق.Targetنحدد تبويب 

 

 

بعمممد أن جهزنممما كمممل األدوات الالزممممة لبمممدأ التطممموير, علينممما ا ن اختبمممار البي مممة, والتأكمممد 

عمممدم وجمممود أخطممماء. لنقممموم بءنشممماء مشمممرو  جديمممد ليكمممون همممو مشمممروعنا األول المممذي نبمممدأ ممممن 

 مع  البرمجة.

, البرمجمممة كتمممب أ لمممب فمممي الشمممهير "!Hello, World" لمممـ مشممماب  مشمممرو  ممممع لنبمممدأ

 The C كتابهممممما فممممي Dennis Ritchie و Brian Kernighan بتصممممميم  قممممام الممممذي

Programming Language. 

ذا المشمممرو  همممو فمممي جعمممل البرنمممامج يكتمممب "بسمممم هللا المممرحمن المممرحيم" التعمممديل علمممذ هممم

 Newثمممم نختمممار  File. لنبمممدأ المشمممرو  علينممما المممذهاب لقا ممممة !Hello, Worldبمممدال  ممممن "

 فيفتح لنا نوافذ الحوار التالية: Android Application Projectونختار منها 
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  في هذه النافذة نحدد ما يلي:

- Application Name.نكتب اسم التطبيق الذي سيظهر للمستخدم : 

- Project Name. نكتب اسم المشرو , وهذا االسم مفيد برمجيا : 

- Package Name نكتب اسمممم الحزمة, ومن المتعارف علي  بين المبرمجين في كتابة اسمممم :

المحمزمممممة. يمكمتممممب اسممممممممم الممموقمع بممممالمممقملموب, ثمم اسممممممممم الممشممممممممرو . ممثمال  مموقممعممي 

 www.mobark.fr.gd  واسمممممممم المشمممممممروFirstApplication فيكون اسمممممممم الحزممة ,

gd.fr.mobark.FirstApplication يجب االنتباه أن  علذ األقل يتكون اسممممم الحزمة من ,

 , هذا االسم مقبول.First.Applicationمقطعين تفصل بينهما النقطة ).(, مثل 

- Minimum Required SDK: هنا نحدد أقل وAPI .سيعمل علي  البرنامج 

- Target SDK:  هنا نحدد الـAPI .المستهدف 

- Compile With:  هنا نحدد الـAPI .الذي سيجمع التطبيق 

- Theme:  نختار موضو  من المواضيع المقترحة مثلHolo Dark  أوHolo Light. 

 فتح النافذة التالية:فت Nextبعد االنتهاء من م  الخانات بالبيانات المناسبة نضغط 
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 نقوم بتحديد الخيارات المناسبة في النافذة السابقة كما يلي:

- Create custom launcher icon في حال حددت هذا الخيار سمممممممتفتح نافذة نحدد من :

 خاللها أيقونة البرنامج )التي سأتحد  عنها بعد هذه النافذة(, أما إذا لم تحدد فلن تفتح.

- Create activityي حال حددتها سيتم إنشاء أكتفيتي خالي, أما إذا لم تحدد فلن تنشأ.: ف 

- Mark this Project as a library لتحديد المشممممممرو  كمكتبة تسممممممتخدم في التطبيقات :

 األخرى.

- Create Project in Workspace سيتم وضع المشرو  في المكان الذي حددت  عند بدأ :

ظ  في مجلد آخر, ألغي التحديد, سممميتفعل عندها خانة تشمممغيل بي ة التطوير. إذا كنت تريد حف

Location  اضغط علذBrowse.. .وحدد مكان الحفظ 

- Add Project to working sets.نشاء مجموعة عمل  : 

 Create. إذا كنممممت قممممد حممممددت الخيممممار األول Nextبعممممد اختيممممار المناسممممب نضممممغط 

custom launcher icon :ستفتح النافذة التالية 
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 النافذة تستخدم لتحديد أيقونة البرنامج, وتوجد بها الخيارات التالية:هذه 

- Foreground يوجد ضممممممن  خيارين األول :Image  وهو لتحديد صمممممورة من الحاسممممموب

ثاني  كأيقونة للبرنامج. ال يار رمز من الرموز المقترحة ويوجد  Clipartووضمممممممعها  الخت

 نش. لوضع األيقونة علذ شكل Textالثال  ( رمز. 143)

- trim Surrounding Blank Space.لتشذيب األيقونة : 

- - Foreground Scaling يوجد خيارين األول :Crop  القتصاش األيقونة, الثانيCenter 

 لجعل التوسيط األيقونة.

- Shape ويوجد ب  ثال  خيارات, األول :None  أي بدون شمممممممكل, الثانيSquare  يكون

 ليكون شكل دا ري حول األيقونة. Circleشكل األيقونة مربع, الثال  

- - Foreground Color.لتحديد لون خلفية األيقونة : 

 , فتفتح لنا النافذة التالية:Nextبعد تحديد األيقونة وضبطها نضغط 
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 Createفممممي هممممذه النافممممذة فممممي حممممال أخترنمممما فممممي النافممممذة الثانيممممة فممممي الخيممممار الثمممماني 

Activity نممممو  األكتفيتممممي, وفممممي حممممال لممممم نختممممره, فلممممن  فممممءن هممممذه النافممممذة سممممنحتاجها لتحديممممد

 .Nextنحتاجها ونضغط 

 , ولدينا األنوا  التالية:في هذه النافذة يوجد نو  األكتفيتي الذي سيُنشأ

- BlankActivity: .أي أكتفيتي خالي 

- FullscreenActivity: .أكتفيتي م  الشاشة 

- LoginActivity: .أكتفيتي تسجيل دخول 

- MasterDetailFlow: الحقل األول شمممماشممممة صممممغيرة والثاني تفيتي علذ شممممكل جدولأك ,

 أكتفيتي.

- SettingsActivity: .إنشاء أكتفيتي علذ شكل شاشة ضبط 

 , فتفتح النافذة التالية:Nextنضغط بعد تحديد نو  األكتفيتي 
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فممممي حممممال كنممممت قممممد أختممممرت فممممي الشاشممممة الثانيممممة إنشمممماء أكتفيتممممي, سممممتفتح هممممذه النافممممذة, 

 خيارات هي: ويوجد بها ثال 

- Activity Name:  نكتب اسم األكتفيتي أي اسم ملفjava. 

- Layout Name:  سم ملف الـمممممممم شاشةXMLنكتب ا  .المربوطة مع األكتفيتي , الذي يمثل ال

 يجب أن يبدأ بحرف صغير.

- Navigation Type:  ونحدد نو  االنتقال هل هوTabs أم ,Tabs + Swipe.و يرها , 

 Finishننتهممممي مممممن عمليممممة األنشمممماء. بعممممد الضممممغط علممممذ , لFinishبعممممد ذلممممك نضممممغط 

 , كما في الصورة التالية:Eclipseستفتح بي ة التطوير 
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ا ن سمممنقوم بكتابمممة "بسمممم هللا المممرحمن المممرحيم", فمممي وسمممط الشاشمممة بمممدل الكلممممة المكتوبمممة 

". يوجمممد عمممدد كبيمممر ممممن طمممرق تغييمممر المممنش, إمممما مباشمممرة أو ممممن !Hello Worldوهمممي "

, أو ممممن خمممالل كمممود جافممما. سمممنقوم ا ن بتغييمممره بشمممكل مباشمممر )ممممن نافمممذة xmlخمممالل كمممود 

 ., باقي الطرق نتعلمها في وقت آخرالخصا ش(

, Show Viewونختممممار  Windowأوال  نفممممتح نافممممذة الخصمممما ش مممممن خممممالل القا مممممة 

نبحمممم  عممممن  General, فتفممممتح نافممممذة فممممي تبويممممب …Otherثممممم نختممممار مممممن القا مممممة الفرعيممممة 

 .Propertiesنافذة 

المممنش المممذي نريمممد تغييمممره, ونمممذهب إلمممذ نافمممذة الخصممما ش, وفمممي بعمممدها نضمممغط علمممذ 

  نكتب "بسم هللا الرحمن الرحيم" كما يلي: Textخاصية 

 

ا ن نقممموم بتجربمممة المشمممرو , وذلمممك ممممن خمممالل الضمممغط فممموق اسمممم المشمممرو  فمممي نافمممذة 

Package Explorer بمممزر الفمممأرة األيممممن, ونختمممار Run Asممممة الفرعيمممة نختمممار , وممممن القا 

1 Android Application:فيفتح محاكي الجهاز. ويفتح التطبيق كما يلي . 
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, فممممي Package Explorerأنظممممر إلممممذ نافممممذة 

الصممممممورة الجانبيممممممة, سممممممتجد العديممممممد مممممممن المجلممممممدات 

والملفممممات. فممممي هممممذا القسممممم سأشممممر  هممممذه المجلممممدات, 

دأ سمممممممأب وفمممممممي القسمممممممم التمممممممالي سمممممممأتطرق للملفمممممممات.

بالمجلمممدات حسمممب ظهورهممما فمممي المسمممتعرض, ولمممي  

حسمممب أهميتهممما, كمممما تفعمممل أ لمممب الكتمممب. لنبمممدأ بمجلمممد 

 المصادر.

فمممممي أعلمممممذ مسمممممتعرض المشمممممرو  تجمممممد مجلمممممد 

. فممممي sourceوهممممو اختصممممار لكلمممممة  srcيحمممممل اسممممم 
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هممذا المجلممد سممتجد الحزمممة التممي قمممت بتسممميتها فممي 

اسممممم الحزمممممة  بدايممممة إنشمممماء المشممممرو , وهنمممما كممممان

"gd.fr.mobark.firstapplication,"  وفممممممممممممممممممي

داخمممممممل الحزممممممممة يوجمممممممد ملمممممممف يحممممممممل اسمممممممم  

Main.java.وملمممف  , وهمممذا االسمممم نفسممم  المممذي وضمممعناه ألسمممم األكتفيتمممي فمممي بدايمممة األنشممماء

وبمممدخل ملمممف جافممما يوجمممد الطمممرق, وهنممما يوجمممد جافممما همممذا همممو المممذي سمممنكتب الكمممود بداخلممم . 

, والثانيمممممممممممممممة ()onCreate  هما, األولمممممممممممممممذطريقتمممممممممممممممان قمممممممممممممممام المعمممممممممممممممالج بءنشممممممممممممممما

onCreateOptionsMenu. .يمكنممممك  وملممممف جافمممما هممممذا سممممأتحد  عنمممم  فممممي القسممممم التممممالي

 إضافة حزم أخرى, وملفات جافا نمثل أكتفيتي أو  يره داخل .

, وكلمممممممة genهممممممذا المجلممممممد معممممممروف اختصممممممارا  بممممممـ 

Generated ات التمممي تعنمممي يولمممد, وبمممذلك فمممءن جميمممع الملفممم

توجممد داخممل المجلممد تقمموم بي ممة التطمموير بتوليممد الكممود داخلهمما. 

أي أنممم  يجمممب عليمممك عمممدم المسممما  بمممأي كمممود فمممي ملفمممات همممذا 

المجلمممممممممممممد. يحممممممممممممموي همممممممممممممذا المجلمممممممممممممد ملفمممممممممممممين األول 

BuildConfig.java والثمممممممماني ,R.java سمممممممميتم شممممممممرحهما .

 في القسم القادم عندما أشر  الملفات.

ذا المجلمممممد مكتبمممممات اندرويمممممد التمممممي يحممممموي هممممم

 .Target SDKحددها في معالج ا نشاء بخانة 

 ملفممممات لحفممممظ يسممممتخدم. التطبيممممق إنشمممماء عنممممد خممممالي يكممممون assets مجلممممد

asset .ملفمممات asset التمممي البيانمممات ملفمممات مثمممل. ليعممممل لتطبيقمممك تحتاجهممما قمممد 

 .الجهاز علذ لتستخدم خاش لتنسق تحول
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, همممممذا المجلممممد يحممممموي العديممممد ممممممن binary, وهممممو اختصمممممار لكلمممممة binيوجممممد مجلمممممد 

هممممممممممذا  apk.الملفمممات والمجلمممدات داخلممم . لكمممن الملمممف األهمممم همممو ملمممف المممـ 

 الملف هو الملف التنفيذي في جهاز االندرويد, وهو ما نعمل علذ إنشا  .

هممممممذا المجلممممممد يحمممممموي المكتبممممممات ا ضممممممافية التممممممي تقمممممموم 

, التمممممي jTwitter6بءضمممممافتها ألداء مهمممممام خاصمممممة, مثمممممل مكتبمممممة 

 تتعامل مع تغريدات تويتر.

 ممممن, للمشمممرو  إضمممافتها يمممتم التمممي المصمممادر المجلمممد همممذا يحممموي

. والفيمممديو والصمممور النصمممية الملفمممات مثمممل. دا مممم بشمممكل اسمممتخدامها أجمممل

 يممممقالتطب فممممي المكتوبممممة بالنصمممموش خمممماش ملممممف بهمممما يوضممممع وايضمممما  

 المجلمممممدات ممممممن العديمممممد المجلمممممد همممممذا ويحممممموي. Strings.xml اسمممممم 

 يحممموي حيممم , layout مجلمممد لنممما بالنسمممبة المهمممم المجلمممد لكمممن. الفرعيمممة

 معمما نتعامممل التممي الشاشممة يمثممل وهممو, main.xml الممـ ملممف المجلممد هممذا

 شاشمممات لتمثمممل xml ملفمممات إضمممافة هنممما يمكنمممك. األدوات عليهممما ونضمممع

لحفممممممظ  String.xmlموجممممممد بمممممم  ملممممممف  valuesأممممممما مجلممممممد  .أخممممممرى

يحممممموي الثيممممممات التمممممي  styles.xmlالنصممممموش فمممممي متغيمممممرات, لتنظممممميم المشمممممرو , وملمممممف 

نطبقهمممممما علممممممذ المشممممممرو . يمكممممممن إضممممممافة ملفممممممات أخممممممرى, مثممممممل ملممممممف لحفممممممظ األلمممممموان 

color.xml.وملف للمتغيرات, من أجل استخدامها فيما بعد و يرها , 

سم كل drowableت تحمل نف  االسم يوجد داخل مجل المصادر أربع مجلدا , لكن نهاية ا

مجلد تختلف عن الثاني. هذه المجلدات لحفظ الصمممور داخلها, وتكون نف  الصمممورة في المجلدات 

األربعة. الهدف من هذه المجلدات ألن هناك دقة الشمممماشممممة تختلف بين األجهزة, لذلك فأنت تضممممع 

تيار المجلد المناسمممممب حسمممممب امكانيات الجهاز نف  الملف في الثال  مجلدات, ويقوم اندرويد باخ

يوضممح سممبع مسممتويات من كثافة نقاط الشمماشممة, تسممتفيد منها في والجدول التالي  الذي يعمل علي .

 لتحويل حجم الصور وحفظها في المجلدات.

                                                           
 http://www.winterwell.com/software/jtwitter.php: انظر: jTwitterلتحميل وقراءة معلومات إضافية عن مكتبة  6
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 في DPI أجهزة

 اندرويد نظام
 حجم الشاشة

كثافة 
الشاشة بـ 

DPI 
 حجم االيقونة أقل حجم شاشة

حجم ايقونة 
 شريط العمل

حجم ايقونة 
 التنبيه

LDPI 
 الدقةمنخفض 

small 120 426x320 36x36 24x24 18x18 

MDPI 
 الدقةمتوسط 

normal 160 470x320 48x48 32x32 24x24 

TVDPI 
(HD 1280x720) 

HDTV 213 640x360 64x64 48x48 32x32 

HDPI 
 عالي الدقة

large 240 640x480 72x72 48x48 36x36 

XHDPI 
 HDقة أعلى من د

xlarge 320 960x720 96x96 64x64 48x48 

XXHDPI 
 Superدقة خارقة 

xxlarge 480 1280x960 144x144 96x96 1280x960 

XXXHDPI 
دقة عالية جداً 

Ultra 
xxxlarge 460 1920x1080 192x192 128x128 1920x1080 

شممماء البمممرامج الحقيقيمممة, وكمممل ملمممف يوجمممد عمممدد ممممن الملفمممات التمممي سمممنتعامل معهممما فمممي إن

يحتمما  إلممذ فصممل كامممل للحممدي  عنمم , لكممن ا ن سأشممر  هممذه الملفممات باختصممار شممديد, وفممي 

كمممل ممممرة أذكمممر فيهممما اسمممم احمممد الملفمممات سمممأعطي بعمممض المعلوممممات عنممم . ونبمممدأ بمممالملف المممذي 

 .main.xmlيعمل عند إنشاء المشرو  

علمممذ معمممالج ا نشمممماء فمممءن أول ملمممف يفممممتح أماممممك همممو هممممذا  عنمممد االنتهممماء ممممن العمممممل

يوجمممد همممذا  .:layout Nameالملمممف, وهمممذا الملمممف يحممممل االسمممم المممذي تعطيممم  لممم  فمممي خانمممة 

همممذا الملمممف همممو الشاشمممة التمممي تتعاممممل  .resالموجمممود داخمممل مجلمممد  layoutالملمممف فمممي مجلمممد 

ن خممممالل السممممحب معهمممما عنممممد تصممممميم فممممي مرحلممممة وقممممت التصممممميم. فتسممممقط عليمممم  األدوات ممممم

 .xmlوا فالت, وأيضا  يمكنك إدرا  األدوات من خالل كتابة الكود في ملف الـ 

أهممممم ملممممف بالنسممممبة لنظممممام وهممممو  يوجممممد هممممذا الملممممف فممممي الممممدليل األساسممممي للبرنممممامج.

 SDKاالندرويممممد, فبمممم  تحممممدد الخطمممموط العامممممة للبرنممممامج, فتحممممدد شاشممممات المشممممرو , والممممـ 

همممذا الملمممف يحتاجممم  اندرويمممد للماركمممت, ولمعمممالج التثبيمممت, سممميعمل عليممم .  SDKدف وأقمممل الهممم
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البرنمممامج متوافمممق ممممع هاتفممم  أم ال. همممذا الملمممف ال يمممتم تحويلممم  إلمممذ كمممود ليظهمممر للمسمممتخدم همممل 

 بنف  تنسيق . apkإنما ينتقل إلذ ملف 

قيممممة النصمممية ضممممن متغيمممر, بعمممد ذلمممك همممذا الملمممف يحممموي القممميم النصمممية, حيممم  توضمممع ال

, stringsويمكمممن إنشممماء أكثمممر ممممن ملمممف  المتغيمممر, ولمممي  ممممع القيممممة النصمممية.يمممتم التعاممممل ممممع 

 , لكن يكون شكل الكود داخل  كما يلي:stringsولي  من الضروري أن يكون اسم  

    <string name="name">مبارك</string> 

 , والقيمة )مبارك(.nameاسم المتغير 

هذا الملف يتم توليده بشكل تلقا ي, ويجب عدم التعديل في , ويحوي كل المصادر التي يتم 

 مع ملفات جافا. xmlإضافتها للبرنامج, من صور أو فيديوهات أو نصوش. وأيضا  يربط ملفات 

تم ربطممم  يحممموي همممذا الملمممف كمممود جافممما المممذي سمممنكتب , كمممل ملمممف يمثمممل شاشمممة معينمممة يممم

. طبعممما  لمممي  ممممن الضمممروري أن يكمممون R.java, ممممن خمممالل ملمممف xmlبمممالكود ممممع ملمممف المممـ

 .Activityاسم  

  تمت هذه المحاضرة, والحمد هلل
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 هذه المحاضرة في

 بناء مشرو  بواجهات متعددة. ✓

✓  

 بحاجمممة نحمممن .السمممابقة الفصمممول فمممي واألنمممدر ويمممد, جافممما لغمممة أساسممميات تعلمنممما أن بعمممد

 المسمممتخدم واجهمممة عليهممما يطلمممق والتمممي, اندرويمممد لتطبيمممق األماميمممة الواجهمممة بنممماء كيفيمممة لمممتعلم

user interface اختصممممارا   وتعممممرف UI .فممممي كثممممب عممممن نظممممرة سممممنلقي الفصممممل هممممذا فممممي 

 حاويمممت عليممم  يطلمممق مممما همممذا. اندرويمممد فمممي شاشمممة أي تصمممميم أجمممل ممممن, المممدنيا المسمممتويات

 باسممممتخدام اندرويممممد فممممي مطبممممق وهممممو, Android Layout Container اندرويممممد مخطممممط

, View الف ممممة مممممن فرعيممممة ف ممممة هممممي اندرويممممد فممممي ViewGroup الف ممممة. ViewGroup الف ممممة

 .جافا ف ة كا ن من فرعية ف ة تكو التي

 وهي, ViewGroup الف ة خالل من ومنظمة ومعرفة منشأة الشاشة مخططات اندرويد في

 :يلي كما اندرويد تطبيق إلذ تستورد أن يجب View الف ة. View الف ة من فرعية ف ة

import android.view.View; 

 الف ممممات مممممن العديممممد لممممديها فهممممي, الطريممممق كممممل فممممي المسممممتخدم شاشممممة تممممدير View الف ممممة ألن

 همممذا فمممي ىسمممتر كمممما, أكثمممر تخصمممش لمممديها View ممممن الفرعيمممة الف مممات وأ لمممب, الفرعيمممة

 انحممماء كافمممة وفمممي, المسمممتخدم واجهمممة تصمممميم عمممن تتحمممد  التمممي القادممممة الفصمممول وفمممي الفصمممل

 .عموما   الكتاب

 الف مممة علمممذ يركمممز الفصمممل همممذا. المتخصصمممة الفرعيمممة الف مممات ممممن العديمممد لمممديها View ف مممة

View منهممما الفرعيمممة والف مممة ViewGroup ,تسمممتخدم) فرعيمممة قطمممع شمممكل علمممذ تظهمممر التمممي 

 .منظمة تكون كي( المستخدم جهةوا كعناصر

ViewGroup مممممن فرعيممممة ف ممممة هممممي View الف ممممة View الشاشممممة إدارة بخصاصمممم ش تممممزود 

 األ  معالجة) مثل وظا ف إلذ با ضافة( األفضل والخصا ش, واألبعاد, الحجم)
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 الشاشممممممة تخطمممممميط خصمممممما ش فممممممي ViewGroup الف ممممممة تضمممممميف(. و يرهمممممما التركيممممممز, ا 

 الشاشمممة layout تخطممميط تنظممميم وتعمممديل لتعريمممف للمطمممورين حتسمممم التمممي والطمممرق العالميمممة

 .العليا المستوى ووظا ف

 الف ممممات هممممذه. ViewGroup للف ممممة فرعيممممة كف ممممات التخطيطممممات مممممن بعممممدد االندرويممممد يزودنمممما

 .مشاريعنا أ لب في ستستخدمها التي الوحيدة هي

 :ViewGroup الف ة من رعيةالف نوا أمثلة ل  وهذه

- RelativeLayout :جديد مشرو  إنشاء عند االفتراضي النو  هو. 

- FrameLayout :المفردة العناصر لتخطيط يستخدم. 

- LinearLayout :صممممفوف شممممكل علممممذ إممممما المسممممتخدم واجهممممة عناصممممر لتنسمممميق يسممممتخدم 

 .أعمدة أو
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